
PROGRAMACIÓN RELIXIÓN CATÓLICA 

XUSTIFICACIÓN 

A continuación presentase a programación didáctica de Relixión Católica 

de Educación Infantil. Esta programación está baseada na Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da Calidade Educativa que modifica 

a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación; o Real Decreto 1630/2006, 

do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do 

segundo ciclo de Educación Infantil e máis concretamente farase referencia ao 

currículo recollido na Orden ECI/1957/2007, do 6 de xuño, pola que se 

establecen os currículos das ensinanzas da religión católica correspondentes á 

educación infantil, á educación primaria e á educación secundaria obligatoria.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación, que será aberta e flexible, está plantexada para o 

curso 2021/2022 segundo a Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o 

calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 A programación levarase a cabo no CRA Raiña Aragonta, situado na 

localidade de Salceda de Caselas, no sur da provincia de Pontevedra. A súa 

sede está na capital do concello no lugar de Esfarrapada, na rúa Rosalía de 

Castro nº11-A. 

 O centro ten na sede 2 aulas de 4º de infantil, 3 de 5º de infantil e 3 de 

6º de infantil; e conta con 7 aulas unitarias en distintas parroquias do municipio: 

escola de Barreiro, escola de Budiño, escola de Entenza, escola de Fontan, 

escola de Picoña, escola de San Xurxo e escola de Soutelo. As aulas das 

parroquías son mixtas, mesturados os menos de 4º,5º e 6º de infantil. 

 En total no centro son 221 alumnos, dos que escolleron Relixión Católica 

85, 43 nas unitarias e 42 na sede. De distinta procedencia social, cultural, 

nacemento e orixe dos país. Na que estes pais, exercitando o seu dereito a 

libertad de educación, atendendo  o artigo 27.3 da Constitución Española, que 

garantiza o dereito, da declaración universal de dereitos humanos que 

consagra no seu artigo 26.3 “OS PAIS TERÁN DEREITO PREFERENTE A 



ESCOLLER O TIPO DE EDUCACIÓN QUE HABERÁ DE DARSE OS SEUS 

FILLOS” sendo refrendado este dereito pola Constitución Española, no artigo 

xa citado 27.3, que di “ Os poderes públicos garanten o dereito que asiste aos 

país para que seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que este de 

acordo coas súas propias conviccións””. 

OBXECTIVOS 

Sentirse invitado a ser amigo de Xesús. 

Coñecer que Xesús é amigo de todos e nos quere. 

Coñecer que Xesús nos ensinou a ser bos amigos. 

Coñecer feitos referentes a vida de Xesús. 

Coñecer os membros da familia de Xesús. 

Descubrir a Bíblia, libro santo dos cristiáns. 

Comprender e memorizar algunas oracions. 

Saber que co seu corpo agasallo de Deus pode expresar e transmitir 

alegría. 

Resolver situación conflitivas mediante o dialogo. 

Amosar unha actitudede respecto e alegría cos demais. 

Adquirir actitudes cristiáns no seu comportamiento social:: o feito de 

compartir. 

Saber que quen comparte fai o mesmo que fixo Xesús, e, ensinou a 

facer. 

Agradecer os coidados que se reciben. 

Identificar costumes e tradición de Nadal. 

Recoñecer que o mais importante do Nadal é o nacemento de Xesús, 

Fillo de Deus. 

Ser quen de pedir perdón. 



Recoñecer a importancia que ten na nosa vida perdoarmos e ser 

perdoados. 

Valorar a importancia que ten ten pedir e facer as paces para sentirse 

ben. 

Coñecer feitos relativos a paixon, morte e resurrección de Xesús. 

Recoñecer a cruz como símbolo que nos lembra a Xesús. 

Recoñecer a María como nai de Xesús e dos cristiáns , os seus 

amigos. 

Recoñecer a Deus como Creador  e Pai. 

Coñecer o relato bíblico da creación. 

Colaborar para manter fermoso o mundo que nos deu. 

Identificar a Igrexa como a comunidade dos amigos de Xesús. 

Identificar o templo Cristián co seu nome. 

Valorar as persoas como o mais importante que creou Deus. 

CONTIDOS 

A bíblia, o libro santo dos cristiáns. 

A oración como diálogo espontaneo con Deus. 

Feitos relacionados coa vida de Xesús. 

Valor do domingo como festa do Señor. 

A Virxe María, nai de Xesús e nai nosa. 

A familia lugar de convivencia amorosa, e de descubrimiento   de 

experiencia relixiosa e cristián. 

A creación como espazo de descubrimiento da natureza, do   seu 

coidado,  

de Deus, e os seus límites. 



AVALIACIÓN 

 Baseárase na observación directa e sistemática, a analise das 

producción dos menos, tendo en conta uns criterios de avaliación e uns 

criterios de competencias básicas, según o modelo seguinte: 

Tres anos: 

Coñece os membros da familia. 

Recoñece algúns signos e manifestacións do Nadal. 

Participa no canto de panxoliñas para expresar a alegría e a ilusión que 

esperta o Nadal. 

Escoita con interés os relatos lidos na aula. 

Identifica a propia familia e describe os membros que acompoñen. 

Valora a natureza como un agasallo de Deus a todas as persoas. 

Catro anos: 

Escoita con interese os diferentes relatos lidos na aula. 

Participa no canto de panxoliñas para expresar a alegría e a ilusión que 

esperta o Nadal. 

Coñece o relato da visita dos Reis Magos a Xesús. 

Recoñece a Cruz como símbolo que nos lembra a Xesús. 

Valora a importancia de pedir perdón  e de facer as paces para sentirse 

ben. 

Valora as persoas como o mais importante que creou Deus. 

Cinco anos: 

Recoñece que o mais importante do Nadal é celebrar o nacemento de 

Xesús, Fillo de Deus. 

Valora a oración como a mellor maneira de falar con Deus. 

Identifica o Noso Pai como a oración que nos ensinou Xesús. 



Coñece a existencia da Bíblia como o libro mais importante para os 

cristiáns. 

Recoñece a importancia da nai de Xesús e todo o que fai polo seu fillo. 

Competencias básicas: 

Competencia matemática: 

Situarse no tempo respecto os días festivos e o ciclo litúrxico. 

Tratamento da información e da competencia dixital: 

Mostrar interese e curiosidade pola linguaxe audiovisual e polas 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

Social e cidadá: 

Aprender a mellorar a súa relación persoal coas persoas adultas e os 

seus iguais. 

Cultural e artística: 

Coñecer e valorar algún exemplos da presenza do feito relixioso do seu 

contorno na súa expresión artística. 

Aprender a aprender: 

Valorar as propias capacidades intelectuais, emocionais e físicas como 

agasallo de Deus. 

Autonomía e iniciativa persoal: 

Iniciarse na formación persoal dunha personalidade baseada nos 

valores evanxélicos. 

METODOLOXÍA 

 Se levará a cabo unha metodoloxía activa e participativa, facilitadora do 

traballo por competencias na aula, sendo os nenos e nenas os protagonistas 

do seu propio aprendizaxe e converténdose en actores destacados nas 

actividades e tarefas que se realizan na aula. 



 A metodoloxía será tamén globalizadora, anfianzando e traballando en 

niveis superiores os obxectivos e contidos dos outros niveis inferiores.                                                                                                                                                                      

É dicir nos niveis inferiores hai achegamentos completísimos os niveis  

superiores aínda que non se asegure o seu logro., e nos niveis superiores se 

traballan sempre os contidos e obxectivos de niveis inferiores asegurándose 

que os logros anteriores de eses obxectivos  estean presentes, e si non é así, 

se asegura seu conseguimento.  

 Empregaranse material e recursos creados pola mestra de relixión.  

ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 Se terá en conta na labor educativa as necesidades, ritmos, intereses e 

situacións específicas de cada neno. 

PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA EN ESCENARIOS DIFERENTES 

AO PRESENCIAL. 

No referido á atención educativa do alumnado nos escenarios que impliquen 

unha atención diferente da esta balcida con carácter xeral para o ensino 

prensencial, seguirase o establecido no apartado correspondente da PXA: 

PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA NOS DIFERENTES 

ESCENARIOS.”  

 


