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1. INTRODUCIÓN 

Tendo en conta o novo marco lexislativo que establece a LOMCE, a área de Relixión Católica, 

no segundo curso de primaria, propón unha síntese global e básica da mensaxe cristiá co que se 

pretende presentar a mensaxe cristiá debidamente secuenciada en función do nivel e da idade 

dos alumnos/as. 

Tamén pretende situar a área nun contexto histórico e social que recolle a tradición cultural 

derivada da relixión católica e doutras relixións ofrecéndolle ao alumno de Educación Primaria o 

acervo cultural e histórico. 

Ademais axuda a capacitar ao alumno mediante os obxectivos e contados, para dar sentido á 

súa propia vida e ter unha actitude aberta cara a ciencia a cultura e a identidade da persoa. En 

definitiva, ser capaz de afrontar os grandes interrogantes do ser humano e de buscar repostas. 

Finalmente presentar as esixencias que se derivan da mensaxe cristiá e ofrecer un modelo de 

vida, un conxunto de ideas e de crenzas, e a proposta dunha escala de valores propios do ser 

humano. 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

Ao finalizar o sexto curso preténdese que os alumnos sexan capaces de: 

- Investigar expresións básicas e xerais do feito relixioso na Antigüidade. 

- Recoñecer os principais compoñentes que forman o feito da relixión en xeral. 

- Comparar as principais semellanzas e diferenzas das grandes relixións actuais. 

- Coñecer e valorar as respostas ás grandes respostas do ser humano que dan as relixións 

monoteístas.  

- Coñecer e tomar conciencia da solidariedade da Igrexa católica e as relixións co mundo actual. 

- Coñecer e aplicar as claves de interpretación católica da Biblia.  

- Coñecer e comprender a providencia de Deus en relación coa fe cristiá e a vida diaria. 

- Descubrir os principais medios e experiencias para encontrarse con Deus 

- Investigar no Novo Testamento os principais relatos e testemuñas que manifestan a verdadeira 

humanidade e verdadeira divindade de Xesucristo 

- Coñecer a presenza e a importancia da Virxe María no Novo Testamento e na Igrexa católica. 

- Identificar as principais características e orixinalidade do Deus cristián. 

- Coñecer e valorar o Espírito Santo en relación con Deus Pai e Deus Fillo, e como axuda para o 

desenvolvemento de valores cristiáns e sociais. 



- Analizar a Igrexa católica en relación co mundo actual e as súas principais notas.  

- Coñecer as principais características dos sacramentos da Orden e do Matrimonio.  

- Analizar e comprender as principais características do sacramento da Unción de enfermos. 

- Descubrir a orixinalidade das festas relixiosas en relación co ano litúrxico da Igrexa católica.  

- Comprender e valorar a correcta relación que debe existir entre a Igrexa católica e a sociedade. 

-Tomar conciencia da importancia de respectar as crenzas relixiosas para mellorar a convivencia 

entre persoas de diferentes culturas e relixións. 

- Descubrir a orixinalidade e a contribución do compromiso social e cidadán dos cristiáns. 

- Comprender y respetar las expresiones artísticas de las religiones.  

- Recoñecer e interpretar correctamente as manifestacións da presenza de Deus na cultura xeral 

e cristiá. 

-Coñecer e interpretar correctamente a fe da Igrexa sobre a vida eterna. 

-Comprender o sentido sagrado e celebrativo das festas religiosas e recoñecer os momentos 

fundamentais do ciclo litúrgico relacionándoos coa Historia de Salvación. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 

sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

  

1. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia e da 

tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas relacionadas coa 

ecoloxía que se adquiren desde a devandita competencia. 

Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden na 

interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a tecnoloxía. 

  

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento 

sostible. 

•  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. 

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera materia. 



  

2. Comunicación lingüística 

O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da competencia en 

comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas linguaxes que 

conforman a cultura que se transmite na área de relixión, así como das linguaxes do propio 

ensino relixioso. 

  

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación. 

•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 

materias diversas. 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

  

3. Competencia dixital 

Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de responsabilidade 

para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e afondar nesta materia. Será 

fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan a claridade de contidos para crear no 

alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os seus propios criterios sobre diferentes 

contextos nos que se poidan desenvolver. 

  

Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores: 

•  Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

  

4. Conciencia e expresións culturais 

A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de coñecemento 

e valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumes, 

ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de cristianismo desde a súa orixe e o seu 

desenvolvemento actual, como manifestación do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, 



senón que poderá comprender e asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito 

relixioso na súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 

  

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

•  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

  

5. Competencias sociais e cívicas 

Con relación á competencia social e cívica onde se integran elementos esenciais para a 

humanización, persoais, interpersoais e interculturais e recollen todas as formas de 

comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e construtivo na vida 

social e profesional. O ensino relixioso católico expón, fundamenta e xerarquiza os valores e 

virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno, de 

cara a facer posible a maduración na corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da 

cooperación, da liberdade, da xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do 

coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 

  

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 

descritores que enunciamos a continuación: 

•  Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado 

por unha norma suprema chamada Constitución Española. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

  

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha apertura ao 

significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa persoal dependerá sempre 

que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas potencialidades, en buscar o sentido a 

cada unha das cousas que acontecen na súa vida. 

O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que poida 

dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación social do mundo no 

que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de emprendemento do alumno. 



  

Neste caso, os descritores que cómpre adestrar serían: 

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

•  Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 

•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

  

7. Aprender a aprender 

A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de aprender a 

aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do traballo en equipo, a 

síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso axuda aos alumnos a ser 

protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser 

humano colabore activa e libremente co plan por El establecido. Por iso, aprender a aprender 

leva consigo non só unha proposta consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un 

marco de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol 

na busca da verdade e do ben. 

  

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

  

8. Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica 

O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan as 

competencias específicas do ensino relixioso católico. 

•  Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o patrimonio 

cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades recibe do pasado 

está vertebrado por contidos relixiosos. 

•  Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, o 

exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos feitos de 

Xesucristo. 



•  Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes máis 

radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, críticos, libres 

e creadores. 

•  Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e cunha 

metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso contorno cultural. 

 

4. CONTIDOS 

- BLOQUES DE CONTIDOS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

•  A incapacidade do ser humano para ser feliz reclama a salvación. 

•  A plenitude do ser humano está na relación con Deus. 

  

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

•  O pobo de Israel como depositario da sabedoría de Deus. 

•  Os libros sapienciais enriquecen a humanidade. 

  

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

•  Xesucristo, desvela o Pai. 

•  As tentacións de Xesús: obstáculo ao cumprimento do plan de Deus. 

•  Xesús envía os discípulos para continuar coa súa misión salvífica. 

  

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

•  Os sacramentos ao servizo da misión da Igrexa: Confirmación, Orde e Matrimonio. 

•  A Pascua, tempo de resurrección. Os froitos da resurrección de Xesús: a alegría e a paz. 

•  Os cristiáns, testemuñas da resurrección. 

 

 - UNIDADES DE CONTIDOS 

1. Aprendo das relixións  

2. Descubro a salvación con Xesús  

3. Deus axúdame a respectar  

4. Formo parte da Igrexa  

5. Colaboro na misión da Igrexa  

6. Grazas, Xesús, por liberarme  



7. Grazas, Virxe María  

8. Xesús axúdame na enfermidade  

9.  Unha vida para sempre xunto a Deus  

10. Deus quere o mellor para min  

11. Aprendo a portarme ben con Xesús  

12. Deus quere que me comprometa  

13. Practico a verdadeira liberdade 

14. Valoro a democracia  

15. Descubro a Deus na cultura  

 

5. TEMPORIZACIÓN  

1. Aprendo das relixións (Setembro: semana 2,3/ Outubro: semana 1) 

2. Descubro a salvación con Xesús (Outubro: semana 2,3) 

3. Deus axúdame a respectar (Outubro: semana 4/ Novembro: semana 1) 

4. Formo parte da Igrexa (Novembro: semana 2,3,4) 

5. Colaboro na misión da Igrexa (Decembro: semana 1,2) 

6. Grazas, Xesús, por liberarme (Xaneiro: semana 2,3) 

7. Grazas, Virxe María (Xaneiro: semana 4/ Febreiro: semana 1) 

8. Xesús axúdame na enfermidade (Febreiro: semana 2,3) 

9. Unha vida para sempre xunto a Deus (Febreiro: semana 4/ Marzo: semana 1) 

10. Deus quere o mellor para min (Marzo: semana 2,3,4) 

11. Aprendo a portarme ben con Xesús (Marzo: semana 5 / Abril: semana 1) 

12. Deus quere que me comprometa (Abril: semana 3,4) 

13. Practico a verdadeira liberdade (Maio: semana 1,2) 

14. Valoro a democracia (Maio: semana 3,4) 

15. Descubro a Deus na cultura (Xuño: semana 1,2) 

 

5. METODOLOXÍA 

-Salientar aqueles contidos que sexan máis relevantes para acadar as competencias básicas. 



- Globalizar.( Organizar os contidos arredor dun centro de interese cercano.)  

- Favorecer o traballo cooperativo e a resolución pacífica de conflitos. 

- Metodoloxía activa e participativa: Os alumnos/as aprenderán sendo protagonistas activos da 

súa propia aprendizaxe, pero sempre orientados polo seu mestre, quen potenciará o traballo 

individualizado e o esforzo persoal. 

- Adecuar a linguaxe e a selección dos contidos ao nivel de comprensión de todo o alumnado, 

especialmente ao daquel que presente necesidades educativas especiais. 

- Utilizar as TIC como un recurso de aprendizaxe. 

- Aprendizaxe significativo: Os alumnos/as aprenderán a partir do que xa coñecen, os contidos 

que o profesor presentará lóxicamente organizados e ben secuenciados e, relacionándoos coa 

vida real do alumno.                       

- As actividades poderán ser tanto orais como escritas. 

- Ter en conta as peculiaridades( ritmo,capacidade, motivación…) de cada grupo e de cada 

neno/a en concreto. 

- Priorizaremos por tanto a atención individualizada. 

- Maximizar a interacción profesor-alumno e alumno-profesor. 

- Seguemento dunha orde sistemática no prantexamento, razoamento e resolución de 

problemas. 

- Establecer plans de traballo de autoavaliación da aprendizaxe para que o alumno controle o 

seu propio progreso. Así fomentaremos a autonomía: aprender a aprender.   

 
6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

 1.  Avaliar circunstancias que manifestan a imposibilidade da natureza humana para alcanzar a 

plenitude. 

 2.  Recoñecer e aceptar a necesidade dun Salvador para ser feliz. 

 3.  Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que a plenitude humana se alcanza 

na relación con Deus. 

 4.  Recoñecer que a relación con Deus fai a persoa máis humana. 

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

  

 1.  Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia. 

  



Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

 1.  Distinguir que a través Xesús atopamos a Deus. 

 2.  Esforzarse por comprender que Xesús ten que vencer obstáculos externos para realizar a 

vontade de Deus. 

 3.  Comprender que a misión de Xesús continúa na Igrexa. 

  

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 1.  Diferenciar a achega dos sacramentos de servizo á misión da Igrexa. 

 2.  Identificar os trazos do tempo litúrxico da Pascua. 

 3.  Recoñecer e valorar o cambio de vida xerado polo encontro co Resucitado. 

  

7. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA 

-Tomar conciencia da necesidade de respectar as relixions do mundo actual. 

- Coñecer as principais relixions no mundo actual. 

- Leer e comprender o relato bíblico de Ruth 

- Saber en qué consiste a salvación eterna no budismo, no hinduísmo e no cristianismo. 

- Coñecer os caminos que ofrecen o budismo, o hinduísmo e o cristianismo para alcanzar a 

salvación. 

- Ler e comprender a historia Bíblica “Os amigos de Xesús de Nazaret”. 

- Descubrir o importante que é respectar as diferentes relixións para obter unha boa convivencia. 

- Saber en qué consiste o dereito á liberdade religiosa. 

- Ler e comprender o relato bíblico “ A vida de San Paulo” 

- Saber que a Igrexa é o novo Pobo de Deus. 

- Descubrir a Igrexa Universal e Diocesana. 

- Ler e comprender a historia bíblica “San Pedro, o primeiro Papa” 

- Saber en qué consiste a misión da Igrexa. 

- Coñecer os orígenes da Igrexa e a súa expansión. 

- Ler e comprender a lectura “As primeiras comunidades crsitiás” 

- Saber as principias verdades de fe sobre Xesús Cristo 

- Ler e comprender a lectura “ Os nomes de Xesucristo” 

- Saber a importacia que ten a Virxe María na Historia de Salvación 

- Descubrir a María no Novo Testamento 

- Ler e comprender “A anunciación de María” 

- Saber a orixe do sacramento da unción. 



- Ler e comprender o relato “As curacións de Xesús”. 

- Saber a importancia que da la Igrexa á vida eterna. 

- Coñecer as principias verdades de fe sobre a vida eterna. 

- Ler e comprender o relato “Os encontros con Cristo resucitado” 

- Coñecer a providencia de Deus. 

- Ler e comprender a historia bíblica, “Xosé o fillo de Xacob” 

- Diferenciar a moral civil e a moral cristiá 

- Ler e comprender a historia bíblica “Esaú e Xacob” 

- Saber que é o compromiso social dos cristiáns. 

- Coñecer en qué consiste a Doctrina Social da Igrexa 

- Saber que é a liberdade e practicar a verdadeira liberdade 

- Coñecer a importancia da liberdade para os cristiáns 

- Ler e comprender a parábola do trigo e a cizaña. 

- Identificar os compromisos democráticos que fan os crsitiáns na igrexa e na sociedade 

- Saber a importancia que ten a cultura para os cristiáns. 

- Coñecer as diversas manifestacións da cultura cristiá.  

 

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

  

 1.1.  Identifica e xulga situacións nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz. 

 2.1.  Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano de salvación na 

literatura e música actuais. 

 3.1.  Descobre e explica por que os enterramentos, pinturas, ritos e costumes son signos da 

relación do home coa Divindade. 

 4.1.  Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito relixioso foi o 

motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a paz. 

  

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

  

 1.1.  Identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciais que enriquecen e melloran a 

persoa. 

 1.2.  Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da sabedoría de Israel emitindo 

un xuízo persoal. 



 1.3.  Propón, dialogando cos seus compañeiros, situacións e comportamentos onde se expresa 

a riqueza humana que aparece nos textos sapienciais. 

  

  

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

  

 1.1.  Busca nos discursos do evanxeo de Xoán frases que expresan a relación de Xesús co Pai 

e esfórzase por comprender o seu significado. 

 1.2.  Identifica e sintetiza os trazos que Xesús desvela do Pai nos discursos do evanxeo de 

Xoán. 

 2.1.  Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer o Pai con situacións 

que viven os seres humanos. 

 3.1.  Localiza e explica a misión apostólica nas expresións de Xesús recollidas nos evanxeos 

sinópticos. 

 3.2.  Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e as da Igrexa. 

  

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

  

 1.1.  Coñece e explica con exemplos a razón pola que Confirmación, Orde e Matrimonio están 

ao servizo da Igrexa. 

 1.2.  Aprende e diferencia os signos e momentos celebrativos da Confirmación, a Orde e o 

Matrimonio. 

 2.1.  Sinala e explica os principais signos pascuais. 

 2.2.  Crea unha composición onde se exprese a alegría e a paz que experimentaron os 

discípulos ao se atoparen co Resucitado. 

 3.1.  Selecciona testemuños de cristiáns e xustifica o cambio xerado polo encontro co 

Resucitado. 

 

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

a) Fichas e exercicios escritos, actividades, traballo e caderno de clase ………………………50 % 

b) Preguntas e intervención orais en clase …………………………………………………………20% 

c) Observación do esforzo, atención, presentación do traballo, participación en clase, 

cumplimento das normas do centro e da aula 

………………………….………………………...…………………30% 



 

Observacións 

A valoración por parte da profesora usará a seguinte baremación; Insuficiente (4), Suficiente 

(5),Ben (6), Notable (7-8), Sobresaínte (9-10). 

No caderno, terase en conta: a realización e corrección dos exercicios, limpeza e orde. 

Ortografía, caligrafía e signos de puntuación adecuados.  

 

10. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE. 

 

- Proba de avaliación inicial.  

- Proba de avaliación oral correspondiente a cada unidade.  

- Seguimiento da avaliación no rexistro de aula.  

 

A) ATENCIÓN Á DIVERSIDADE PRESENTE EN TODAS AS VARIABLES 

A atención á diversidade supón un concepto amplo de acción educativa que intenta dar resposta 

ás dificultades de aprendizaxe, ás discapacidades sensoriais, físicas, psíquicas e sociais, aos 

grupos de risco, ás minorías étnicas, ao alumnado superdotado, aos inmigrantes, ao alumnado 

con intereses especiais e a calquera outra necesidade educativa diferenciada e especializada. 

A diversidade é unha realidade facilmente observable, e a súa adecuada atención é un dos 

piares básicos no que se fundamenta o sistema educativo. Cada alumno e cada alumna teñen 

unha ampla gama de necesidades educativas, debidas á presenza de múltiples factores persoais 

e sociais (xénero, idade, etapa de desenvolvemento madurativo, motivación, intereses, estilos de 

aprendizaxe, expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, orixe étnica, etc.), que deben 

ser satisfeitas. En consecuencia, deberanse de adoptar as seguintes estratexias: 

- Adoptar organizacións flexibles dentro da aula, con respecto polos principios básicos da 

organización e do funcionamento dos grupos, practicando estratexias inter e intragrupais, para 

potenciar o traballo con grupos heteroxéneos de alumnos e alumnas. 

- Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter unha 

escola na que teñan cabida todos, sexan cales fosen as súas necesidades educativas ou 

intereses persoais específicos. 

- Levar á práctica un programa de orientación e acción titorial no centro. 
 

B) TEMPO MÍNIMO DIARIO PARA A LECTURA 



Aínda que é na área das lenguas onde se traballa máis a lectura, empregaremos a lectura como 

actividade habitual na clase de relixión católica, cun tempo mínimo por sesión que variará en 

función dos contidos a traballar e as actividades previstas na programación de aula. 

 

C) PRÁCTICAS DE COMPRENSIÓN / O) PRÁCTICAS DE FOMENTO DA LECTURA 

Partiremos da base de que aínda que é na área das linguas onde se traballa máis o proxecto 

lector, tamén se contribúe desde as outras materias a conquerir os obxectivos do mesmo. 

Na área de relixión tratamos o fomento da lectura con: 

- Lectura en voz alta das explicacións que trae o libro xa remarcadas a modo de resumo previa 

explicación do mestre. 

- Lectura en voz alta das actividades do libro que o mestre propoña. 

- Lectura individualizada das actividades que o neno copia no caderno do encerado. 

- Lectura individualizada das actividades que o mestre entrega aos nenos a modo de fichas de 

ampliación ou de reforzo. 

- Lectura dos exercicios, primeiro individualizada e en voz baixa, para rematar nalgunhas 

ocasións léndoos en voz alta algún dos alumnos e explicándoos ao resto da clase, traballando 

en gran medida a concentración e a comprensión lectora. 

 

D) PRÁCTICAS DE FOMENTO DA ESCRITURA 

Na área de relixión tratamos o fomento da escritura con: 

- Realización de exercicios escritos no caderno de traballo 

- Realización de probas escritas de control periódicas ao longo do curso. 

 


