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PROXECTO CURRICULAR
A RELIXIÓN CATÓLICA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
1. INTRODUCIÓN. VALOR FORMATIVO DA MATERIA
O ensino relixioso contribúe á calidade da educación dende a proposta e desenvolvemento duns
coñecementos, valores e actitudes que conforman o seu propio currículo. A opción confesional católica faino
desenvolvendo especialmente a capacidade transcendente do alumno, presentando a proposta de Xesús de
Nazaret de tal modo que poida dar sentido á súa vida e iluminar o fundamento daqueles valores comúns que
fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria. Ademais, ofrécese unha formación significativa acerca
das demais confesións relixiosas, subliñando de modo especial o traballo conxunto que realizan a favor da
convivencia, a xustiza e a paz no noso mundo.
Non podería existir unha formación integral e, xa que logo, unha educación de calidade, se non se
desenvolvesen todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa constitutivamente a
capacidade transcendente. Esta capacidade básica do individuo adquire o seu auténtico cumprimento na
procura do sentido último da vida. Enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa -tendo en
conta os niveis de aprendizaxe propios de cada idade - nas manifestacións relixiosas e culturais do seu
contorno, no progreso e humanización do propio ser humano, nas linguaxes da Biblia, nos modelos cristiáns
de referencia e, particularmente, na persoa de Xesús Cristo e a súa presenza na comunidade cristiá.
A formación relixiosa e moral católica conta cunha longa tradición no sistema educativo español e,
respondendo a razóns profundas da institución escolar e a dereitos humanos recoñecidos pola Constitución
española, está garantida actualmente polo Acordo subscrito entre o Estado español e a Santa Sé sobre Ensino
e Asuntos Culturais, asinado o 3 de xaneiro de 1979, no cal se establecen os principios que fan posible as
garantías constitucionais.
Atendendo ás competencias establecidas no citado Acordo internacional e recoñecidas na Lei,
corresponde á Conferencia Episcopal Española fixar o currículo da opción confesional católica.
O currículo da opción confesional católica é unha síntese básica e global da mensaxe cristiá,
adecuada á idade do alumno, ás esixencias epistemolóxicas da materia, ás expresións culturais do contorno
e ás demandas didácticas do sistema educativo. Xunto con outras opcións, enmárcase nun contexto histórico
e social, inclúe parte do grande acervo cultural e artístico que emana da fe católica e doutras confesións, e
posibilita a análise comparada dos contidos e liñas básicas das grandes relixións vixentes.
O ensino relixioso católico contempla o fenómeno relixioso nas súas distintas dimensións. A opción
confesional católica achega a súa propia perspectiva das mesmas:
A dimensión cultural e histórica está presente no ensino relixioso, dado que o patrimonio cultural,
histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades reciben do pasado está vertebrado por
contidos relixiosos. Neste sentido, a Relixión católica deu os seus froitos na arte, nos sistemas de significación
moral, na creación popular e na acción social. Por iso, o currículo da opción confesional católica ensina a
incidencia que o cristianismo -nos seus contidos doutrinais e as súas formas históricas tivo e ten na cultura
española e europea.
A dimensión humanizadora da opción confesional católica constitúe unha achega eficaz na
maduración da personalidade integral do alumno, enraizando os mesmos obxectivos do sistema educativo
nun núcleo referencial de ideas, valores e crenzas que permiten ao alumno dar resposta aos seus
interrogantes máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, críticos,
libres e creadores. A formación relixiosa católica achega deste xeito unha cosmovisión que fai posible a
apertura cara ao fundamento e o sentido último da vida e, xa que logo, ao sentido da ciencia, da cultura e da
identidade mesma da persoa humana. Trátase de afrontar as grandes preguntas que o alumno se formula e
axudarlle a atopar as respostas que poderá asumir como opción libre e persoal. É finalidade da escola que
os alumnos logren o seu desenvolvemento persoal; o que non é posible sen unha conveniente
fundamentación e orientación cara a un significado último e global da existencia.
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A dimensión ético-moral explicita as esixencias morais que implica a mensaxe cristiá. Na opción
confesional católica ofrécese un determinado xeito de ver a vida, en cuxa base se atopa un concepto de home,
un núcleo referencial de ideas e crenzas, e a proposta dunha escala de principios e valores. O ensino relixioso
católica expón, fundamenta e xerarquiza os valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social
da personalidade do alumno, en orde a facer posible a maduración na responsabilidade, o exercicio da
solidariedade e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus revelado en Xesús
Cristo.
A opción confesional católica preséntase no ámbito escolar, na súa estrutura epistemolóxica ou
disciplinar, co carácter científico co que, na cultura universitaria, se abordan as ciencias da relixión e a
teoloxía. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e unha metodoloxía científica propia,
implantados con rigor e tradición nos Estados do noso contorno cultural. O seu estatuto epistemolóxico orixinal
entra no ámbito educativo en confrontación e diálogo con aqueles outros tipos de saberes e racionalidade que
operan na escola.
Na Educación Secundaria, a opción confesional católica ten en conta as características psicolóxicas
propias da adolescencia. Nesta idade o alumno formúlase especialmente a actitude persoal ante o relixioso
dunha forma máis racional e entra nunha fase de interiorización que axunta un descubrimento maior de si
mesmo e unha capacidade crecente de abstracción.
2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS
O carácter integrador da materia de Relixión católica, fai que a súa aprendizaxe contribúa á adquisición de
varias das competencias básicas:


A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística
posto que propón a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, como
instrumento de aprendizaxe e como instrumento de regulación de condutas e emocións. Ademais,
mediante as súas propostas de traballo, as súas actividades e os seus recursos fomenta a escoita e
a conversación consciente dos principais tipos de interacción verbal, a comprensión e a
comunicación, e promove o feito de saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito e
expoñer un argumento.



A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia no coñecemento e a
interacción co mundo físico xa que as súas formulacións buscan sempre que o alumno saiba
interactuar co mundo físico, aprenda a interpretar os sucesos e predicir as súas consecuencias e
perciba adecuadamente o espazo físico no que se desenvolve a vida e a actividade humana.
Ademais, subliña a importancia que ten ser consciente da importancia do uso responsable dos
recursos naturais.



A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia do tratamento da
información e competencia dixital xa que promove que os alumnos saiban buscar, obter, procesar
e comunicar a información e transformala en coñecemento. Saber acceder á información utilizando
técnicas e estratexias diversas e dominar o uso das ferramentas das TICs como apoio de traballo
constitúen tamén competencias importantes fomentadas por esta materia.



A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia social e cidadá xa que
promove que os alumnos coñezan a realidade social, o seu pasado histórico e os seus problemas,
saiban vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo no que viven e exercer a
cidadanía democrática. Ademais, a materia busca que os alumnos sexan capaces de poñerse no
lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e
a historia persoal e colectiva dos outros, saber convivir e facelo de forma comprometida cos valores
universalmente aceptados.



A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia cultural e artística xa que
promove que os alumnos saiban apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes
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manifestacións culturais e artísticas, utilicen a cultura e a arte como fonte de gozo e enriquecemento
persoal e aprecien a expresión de ideas, experiencias ou sentimentos de forma creativa.


A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia para aprender a aprender
xa que promove que os alumnos sexan capaces de iniciarse na aprendizaxe e continuala de xeito
autónomo, que saiban desenvolverse ante as incertezas, admitir diversidade de respostas posibles
ante un mesmo problema, ser conscientes do que se sabe e do que queda por aprender e saber como
se aprende e como se xestionan os procesos de aprendizaxe.



A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia da autonomía e iniciativa
persoal xa que promove que os alumnos saiban optar con criterio propio, saiban levar adiante as
iniciativas necesarias para desenvolver e facerse responsables das propias opcións e adquiran a
capacidade necesaria para enfrontarse aos problemas. Ademais, a materia de Relixión católica busca
que os alumnos adquiran valores como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade dun
mesmo, a demora da satisfacción, e sexan capaces de transformar as ideas en actos, de xerar ideas
novas e posúan as calidades da autonomía, autoestima, perseveranza, responsabilidade, autocrítica,
iniciativa e creatividade, ademais das habilidades sociais do respecto polas ideas dos demais,
capacidade de diálogo e traballo cooperativo. Para rematar, os contidos desta materia de Relixión
católica subliñan a importancia de que os alumnos teñan confianza en si mesmos, espírito de
superación e a asunción de riscos, e sexan capaces de ter un espírito emprendedor e unha san
ambición persoal e profesional.

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E A SÚA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS
A materia de Relixión católica ten vinculación con todas as competencias básicas e mantén unha
vinculación especial coas competencias básicas nº. 3, 5, 6 e 8: Competencia no coñecemento e a interacción
co mundo físico, Competencia social e cidadá, Competencia cultural e artística e Autonomía e iniciativa
persoal. Destacamos, a continuación, as relacións coas competencias básicas recollidas nos currículos
oficiais.

COMPETENCIAS BÁSICAS
DO CURRÍCULO OFICIAL

Comunicación Lingüística

Matemática

Coñecemento e interacción co medio
físico

Tratamento da información e
competencia dixital

Social e cidadá

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
DO PROXECTO CURRICULAR
1º ESO
– Adquirir un maior coñecemento de si mesmo (C.B. n.º 8)
– Comprender conceptos (C.B. n.º 1 e 7)
– Desenvolver a capacidade de traballo en equipo (C.B. n.º
5, 7 e 8)
– Potenciar o hábito da lectura (C.B. n.º 1)
– Expresarse correctamente de forma oral e escrita (C.B. n.º
1)
– Adquirir conciencia da importancia da relixión na vida dos
seres humanos dende sempre. Coñecer as diferentes
relixións que existiron e que existen na actualidade (C.B. n.º
5, 6 e 8)
– Potenciar o correcto coñecemento das relixións e das súas
expresións sociais, culturais e culturais (C.B. n.º 1, 5, 6 e 8)
– Potenciar a análise do contorno relixioso no que vivimos
(C.B. n.º 1, 5, 6 e 8)
– Potenciar a lectura en profundidade da mensaxe que
conteñen as obras de arte que representan episodios
bíblicos (C.B. n.º 6)
– Desenvolver o espírito crítico ante cuestións como a
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creación (C.B. n.º 4 e 8)
– Potenciar a lectura de textos bíblicos e descubrir o
propósito dos mesmos (C.B. n.º 1, 5 e 4)
– Expresar correctamente de forma oral e escrita os
contidos estudados (C.B. n.º 1, 4 e 8)
– Saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un
escrito e expoñer un argumento. Saber recompilar e
procesar información (C.B. n.º 1, 4, 7 e 8)
–Saber optar con criterio propio (C.B. n.º 8)

Cultural e artística

Aprender a aprender

Autonomía e iniciativa persoal

– Saber levar adiante as iniciativas necesarias para
desenvolver e facerse responsables das propias accións. Ter
confianza nun mesmo, espírito de superación, espírito
emprendedor e ambición persoal e profesional (C.B. n.º 8)
– Espertar o interese a lectura, a arte e a cultura do noso
país (C.B. n.º 1 e 8)

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E A SÚA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS
DO CURRÍCULO OFICIAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
DO PROXECTO CURRICULAR
2º ESO


1. COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

EN

COMUNICACIÓN









2. COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA













Identificar e confrontar os diversos tipos de linguaxe
(bíblico, litúrxico, testemuñal).
Valorar criticamente as mensaxes de diversas fontes.
Enriquecer o vocabulario.
Analizar a riqueza das diversas linguaxes da revelación
(poética, profética etc.).
Comprender o diálogo da fe coa cultura ao longo dos
séculos.
Expresar pensamentos, conviccións, vivencias e
opinións coherentes coa fe.
Analizar con detalle e percibir a precisión conceptual da
linguaxe doutrinal.
Practicar a síntese de ideas propias e alleas, e mais o
pensamento abstracto.
Analizar con detalle a linguaxe litúrxica, a súa
simboloxía e o significado relixioso.
Descubrir as conviccións profundas, vivencias e
sentimentos relixiosos da sociedade actual.
Adquirir instrumentos para ler criticamente a linguaxe
publicitaria.
Descubrir a armazón profunda da motivación humana,
persoal e colectiva.
Manifestar actitudes de colaboración e respecto cara
aos demais.
Xerar sentimentos compartidos e non excluíntes.
Amosar empatía. Ser capaz de poñerse no lugar do
outro e comprender o seu punto de vista.
Aprender a vivir con sentido e responsablemente o
compromiso cristián.
Participar eficaz e construtivamente na vida social e
profesional.
Manifestar actitudes de empatía cara aos máis
desfavorecidos.
Consolidar a dimensión moral e social.
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3. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA








4. A COMPETENCIA DE APRENDER A
APRENDER








5. A COMPETENCIA SOBRE AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSOAL










Enriquecer e dinamizar a propia vida coas palabras e cos
feitos de Xesús.
Incorporar e interiorizar valores como o respecto, a
xustiza, a compaixón, a non violencia e o compromiso.
Coñecer e apreciar o testemuño de moitos cristiáns sobre
a persoa de Xesús.
Participar e colaborar activamente no traballo escolar
como preparación ao exercicio da cidadanía.
Reflexionar e apreciar os valores actuais da cidadanía e
da convivencia a raíz dos testemuños das comunidades
cristiás primitivas.
Analizar con sentido crítico os valores democráticos a
partir das notas características da Igrexa e da súa misión.
Estudar con atención o ritmo litúrxico da vida eclesial
para axudar a unha incorporación social construtiva do
alumnado.
Preparar a incorporación á vida social e profesional
desde a chamada de Deus a transformar e construír un
mundo máis fraterno e solidario.
Afrontar a convivencia e as situacións complexas e
conflitivas, exercitando o xuízo ético con eficacia e
creatividade.
Analizar en toda a súa riqueza e variedade as
manifestacións culturais e artísticas.
Comprender e asumir os valores do feito relixioso na
súa matriz cultural concreta.
Descubrir o sentido e a profundidade da achega cristiá á
cultura.
Identificar e localizar no espazo e no tempo a Igrexa
primitiva e o imaxinario simbólico cristián para entender
a historia e a cultura occidental.
Traducir a categorías actuais e comprensibles os antigos
símbolos cristiáns para xerar cultura.
Apreciar a propia cultura e o valor artístico das linguaxes
de comunicación actual.
Exercitarse na análise crítica da cultura actual á luz do
evanxeo.
Mostrar curiosidade por coñecer máis e mellor diversas
concepcións do tempo.
Apreciar a cultura propia e as alleas xunto ás súas
manifestacións culturais.
Obter e seleccionar información.
Integrar e ampliar novos coñecementos aos xa
adquiridos.
Coñecer e contrastar o testemuño e as experiencias das
diversas comunidades cristiás.
Personalizar a propia aprendizaxe fomentando a
atención, a experiencia e o traballo en equipo.
Abrir a intelixencia creativa á busca de novas razóns
para vivir.
Ensanchar calquera tipo de itinerario ou discurso
racional reducionista.
Exercitar a introspección e a interiorización.
Afondar no coñecemento dun mesmo.
Examinar situacións concretas da vida para realizar un
xuízo crítico, autónomo e responsable.
Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en
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6. A COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E
INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO


















equipo.
Amosar empatía, poñerse no lugar do outro e
comprender o seu punto de vista.
Exercitarse en vivir con esperanza, soñando e
traballando por un mundo mellor.
Incorporar elementos vivos e transcendentes na
construción da propia personalidade.
Mostrar curiosidade por coñecer máis e mellor a persoa
de Xesús nos textos sagrados, nos símbolos e nos
documentos eclesiais.
Escoitar a chamada persoal de Xesús como unha oferta
de vida e de sentido.
Incorporar ao acerbo persoal os modos eclesiais de
confesar, celebrar e vivir a fe.
Identificarse coa persoa de Xesús mediante o testemuño
dalgúns dos seus seguidores.
Enriquecer e estimular a personalidade con modelos de
vida suxestivos e atractivos.
Construír un sistema de valores propio a partir da vida e
das palabras de Xesús.
Personalizar e exercitarse en vivir de acordo a devandita
estimativa moral.
Desenvolver valores da integración social, do servizo e
da solidariedade cos semellantes.
Exercitar a toma de decisións e a asunción de
responsabilidades.
Desenvolver a construción dun pensamento propio e
autónomo.
Iniciarse na argumentación.
Exercitar a asunción de responsabilidades ante o
presente e ante o futuro.
Medrar en liberdade interior abríndose a valores
transcendentes como a esperanza, a responsabilidade e
a misericordia.
Desenvolver valores de integración social, de servizo e
de solidariedade cos semellantes.
Ponderar a desigualdade e a inxustiza do mundo por
medio da análise persoal e da Doutrina Social da Igrexa.
Enriquecer o xuízo crítico do uso da ciencia e da
tecnoloxía.

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E A SÚA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS
A materia de Relixión católica ten vinculación con todas as competencias básicas e mantén unha
vinculación especial coas competencias básicas nº. 3, 5, 6 e 8: Competencia no coñecemento e a interacción
co mundo físico, Competencia social e cidadá, Competencia cultural e artística e Autonomía e iniciativa
persoal. Destacamos, a continuación, as relacións coas competencias básicas recollidas nos currículos
oficiais.

COMPETENCIAS BÁSICAS
DO CURRÍCULO OFICIAL

Comunicación Lingüística

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
DO PROXECTO CURRICULAR
3º ESO
– Adquirir un maior coñecemento da relación da persoa con
respecto ao grupo (C.B. n.º 8)
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Matemática

Coñecemento e interacción co medio
físico

Tratamento da información e competencia
dixital

Social e cidadá

Cultural e artística

Aprender a aprender

Autonomía e iniciativa persoal

– Saber definir e relacionar correctamente diferentes
conceptos (C.B. n.º 1)
– Comprender e resumir o contido dun texto (C.B. n.º 1)
– Comunicar sentimentos e experiencias de forma oral (C.B.
n.º 1 e 8)
– Adquirir un maior coñecemento do cristianismo, do
xudaísmo e do islam (C.B. n.º 1, 4, 5, 6 e 8)
– Saber escoitar e dialogar nun debate, valorando as
opinións dos demais (C.B. n.º 1, 5, 7 e 8)
– Adquirir un maior coñecemento da Biblia en canto libro
sagrado pola súa autoría, o seu contido e a súa finalidade
(C.B. n.º 1, 4 e 6)
– Saber localizar e citar textos bíblicos de modo correcto
(C.B. n.º 1, 4, 6, 7 e 8)
– Coñecer a estrutura e o contido do Antigo Testamento
(C.B. n.º 1, 4 e 6)
– Adquirir maior coñecemento do contexto (xeográfico,
político, histórico e social) no que viviu Xesús (C.B. n.º 1, 3,
4, 5 e 6)
– Coñecer que libros compoñen o Novo Testamento e saber
distinguir neles os diferentes tipos de linguaxe e de xéneros
literarios (C.B. n.º 1, 4 e 6)
– Adquirir un maior coñecemento da misión da Igrexa como
comunidade (C.B. n.º 5 e 6)
– Adquirir un correcto coñecemento do que significa crer en
Xesús Cristo (C.B. n.º 5, 7 e 8)
– Saber relacionar a fe cristiá coa vida como motivo de
sentido
– Tomar conciencia da importancia e responsabilidade que
supón ser libres (C.B. n.º 3, 5. 7 e 8)
– Coñecer a relación e as consecuencias da liberdade, a
escravitude e a responsabilidade (C.B. n.º 3, 5. 7 e 8)
– Reflexionar de modo coherente arredor da vida como don
e tarefa, como agasallo e responsabilidade (C.B. n.º 1, 4, 7 e
8)
– Coñecer en profundidade as manipulacións, as agresións
e as ameazas ás que está exposta a vida humana (C.B. n.º
1, 3, 4, 5, 7 e 8)
– Dispoñibilidade para emprender servizos e actitudes na
vida de preocupación polas persoas que nos rodean (C.B.
n.º 5, 7 e 8)
– Interese pola dimensión de servizo dentro dos propios
plans profesionais (C.B. n.º 5, 7 e 8)
– Actitude de tolerancia ante outras formas de pensar e
concibir diferentes temas (C.B. n.º 1, 4, 5, 6, 7 e 8)
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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E A SÚA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS
DO CURRÍCULO OFICIAL CEE
1. COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

EN

COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
DO PROXECTO CURRICULAR
4º ESO






2. COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA




















Identificar e confrontar os diversos tipos de linguaxe
utilizados polo cristianismo primitivo (bíblico,
litúrxico, testemuñal) (Unidade 2).
Valorar criticamente o testemuño histórico e o valor
de diversas fontes (Unidade 2).
Enriquecer o vocabulario (Unidade 2).
Identificar e confrontar os diversos tipos de linguaxe
e expresións relixiosas do século XVI (mística,
humanistas reformadores, igrexas reformadas, etc.)
(Unidade 6).
Valorar criticamente as mensaxes de diversas
fontes (Unidade 6).
Enriquecer o vocabulario (Unidade 6).
Diferenciar entre a linguaxe científica e a relixiosa,
a mítica e a filosófica (Unidade 7).
Ler, comentar e interpretar criticamente diversos
textos bíblicos, históricos ou filosóficos (Unidade 7).
Ensaiar pequenas sínteses históricas e relixiosas
(Unidade 7).

Manifestar actitudes de colaboración e respecto
cara aos demais (Unidade 1).
Xerar sentimentos compartidos e non excluíntes
(Unidade 1).
Amosar empatía. Ser capaz de poñerse no lugar do
outro e comprender o seu punto de vista, aínda que
difira en formulacións e intereses (Unidade 1).
Aprender a vivir con sentido e responsablemente o
compromiso cristián (Unidade 3).
Participar eficaz e construtivamente na vida social e
profesional, desde a chamada de Deus a traballar
para construír un mundo máis fraterno e solidario
(Unidade 3).
Manifestar actitudes de empatía cara aos máis
desfavorecidos (Unidade 3).
Afrontar a convivencia e as situacións conflitivas,
exercitando o xuízo ético con eficacia e creatividade
(Unidade 3).
Coñecer e apreciar os diversos carismas no
seguimento de Xesús (Unidade 4).
Participar e colaborar activamente no traballo
escolar como preparación ao exercicio da
cidadanía (Unidade 4).
Preparar a incorporación á vida social e profesional
desde a chamada de Deus a transformar e construír
un mundo máis fraterno e solidario (Unidade 5).
Afrontar a convivencia e as situacións complexas e
conflitivas, exercitando o xuízo ético con eficacia e
creatividade (Unidade 5).
Desenvolver valores de integración social, de
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3. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA



















4. A COMPETENCIA DE APRENDER A
APRENDER





servizo e solidariedade cara aos semellantes
(Unidade 5).
Dialogar con respecto e escoitar con interese a
experiencia dos demais (Unidade 7).
Aprender e estimar as persoas auténticas co seu
proxecto de vida (Unidade 7).
Manifestar actitudes de colaboración e respecto
cara aos demais (Unidade 8).
Xerar sentimentos compartidos e non excluíntes
(Unidade 8).
Amosar empatía. Ser capaz de poñerse no lugar do
outro e comprender o seu punto de vista (Unidade
8).
Manifestar actitudes de colaboración e respecto
cara aos demais (Unidade 9).
Xerar sentimentos compartidos e non excluíntes
(Unidade 9).
Preparar a incorporación á vida social e profesional
desde a chamada de Deus para transformar e
construír un mundo máis fraterno e solidario
(Unidade 10)
Afrontar a convivencia e as situacións complexas e
conflitivas da vida, exercitando o xuízo ético con
eficacia e creatividade (Unidade 10).

Analizar en toda a súa riqueza e variedade as
manifestacións culturais e artísticas (Unidade 2).
Comprender e asumir os valores do feito relixioso
na súa matriz cultural concreta (Unidade 2).
Descubrir o sentido e a profundidade da achega
cristiá á cultura (Unidade 2).
Comprender a armazón sociocultural, a linguaxe e
a estética paleocristiás (Unidade 3).
Identificar e localizar no espazo e no tempo a
iconografía cristiá para entender a historia e a
cultura occidental (Unidade 4).
Traducir a categorías actuais e comprensibles a
simboloxía medieval para xerar cultura (Unidade 4).
Apreciar diversas expresións artísticas relixiosas de
Occidente (Unidade 5).
Analizar en toda a súa riqueza e variedade as
manifestacións culturais e artísticas (Unidade 6).
Manifestar curiosidade sobre as peculiaridades da
iconografía renacentista e barroca e as súas
expresións plásticas e musicais (Unidade 6).
Mostrar curiosidade por coñecer máis e mellor
diversas expresións artísticas de valores
profundamente humanos: a xustiza, o amor, a
esperanza (Unidade 8).
Apreciar a cultura propia e as alleas xunto ás súas
manifestacións culturais (Unidade 8).
Analizar en toda a súa riqueza e variedade as
manifestacións culturais e artísticas actuais
(Unidade 9).
Comprender e asumir os valores do feito relixioso
na súa matriz cultural concreta (Unidade 9).
Descubrir o sentido e a profundidade das achegas
das diversas relixións á cultura actual (Unidade 9).
Analizar con toda a súa riqueza e variedade as
manifestacións culturais e artísticas
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5. A COMPETENCIA SOBRE AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSOAL



















6. A COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E

contemporáneas na súa matriz cultural concreta
(Unidade 10).
Aprender a rastrexar nelas as pegadas de Deus e
do sentido transcendente da vida e da cultura
(Unidade 10).

Analizar e interpretar cronogramas e mapas cos
principais fitos dos primeiros séculos do
cristianismo (Unidade 3).
Definir con precisión e sintetizar os principais
símbolos da fe cristiá (Unidade 3).
Coñecer e contrastar o testemuño e as experiencias
das diversas comunidades cristiás ao longo e ancho
do mundo e da historia (Unidade 4).
Personalizar a propia aprendizaxe fomentando a
atención, a experiencia e o traballo en equipo
(Unidade 4).
Obter e seleccionar información (Unidade 6).
Integrar e ampliar novos coñecementos aos xa
adquiridos (Unidade 6).
Fomentar o espírito crítico ante as linguaxes
artística, cinematográfica e musical para
desentrañar as diversas mensaxes e valores sobre
a confianza, a esperanza e a solidariedade
(Unidade 7).
Obter e seleccionar información (Unidade 8).
Integrar e ampliar novos coñecementos aos xa
adquiridos (Unidade 8).
Exercitar a introspección e a interiorización
(Unidade 1).
Afondar no coñecemento dun mesmo e do seu
ámbito familiar (Unidade 1).
Examinar situacións concretas da vida e do pasado
para realizar un xuízo crítico, autónomo e
responsable sobre o presente (Unidade 1).
Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en
equipo (Unidade 2).
Desenvolver valores de integración social, de
servizo e solidariedade cos semellantes (Unidade
3).
Exercitar a toma de decisións e a asunción de
responsabilidades (Unidade 3).
Escoitar a chamada persoal de Xesús como unha
oferta de vida e sentido (Unidade 4).
Estimular e enriquecer a personalidade con
modelos de vida suxestivos e atractivos (U. 4).
Construír un sistema de valores propio a partir da
vida e das palabras de Xesús (Unidade 5).
Personalizar e exercitarse en vivir de acordo á
devandita estimativa moral (Unidade 5).
Exercitar a asunción de responsabilidades ante o
presente e ante o futuro (Unidade 5).
Crecer en liberdade interior abríndose a valores
transcendentes
como
a
esperanza,
a
responsabilidade e a misericordia (Unidade 5).
Amosar actitudes de respecto e colaboración cara
a outras persoas, relixións e culturas (Unidade 6).
Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en
equipo (Unidade 6).
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INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO



























Afondar no autocoñecemento e na introspección
(Unidade 7).
Reforzar e mellorar a autoestima persoal (U. 7).
Iniciarse na argumentación e en dar razón dun
mesmo, dos seus valores e das súas aspiracións
profundas (Unidade 7).
Valorar o propio corpo, o benestar e a felicidade
persoal (Unidade 7).
Construír un sistema de valores propio baseado no
compromiso, o servizo aos demais e a amizade
(Unidade 7).
Exercitar a asunción de responsabilidades ante o
presente e ante o futuro (Unidade 8).
Crecer en liberdade interior abríndose a valores
transcendentes
como
a
esperanza,
a
responsabilidade e a misericordia (Unidade 8).
Desenvolver valores de integración social, de
servizo e solidariedade cos semellantes (Unidade
8).
Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en
equipo (Unidade 9).
Mostrar empatía. Ser capaz de poñerse no lugar do
outro e comprender o seu punto de vista, aínda que
difira en formulacións e intereses (Unidade 9).
Desenvolver a construción dun pensamento propio
e autónomo (Unidade 10).
Ser capaz de asumir e dar razón dun sistema propio
de valores, arraigado na "cultura da vida" e na
"civilización do amor" (Unidade 10).
Exercitar a asunción de responsabilidades ante o
presente e ante o futuro (Unidade 10).
Crecer en liberdade interior abríndose a valores
transcendentes
como
a
esperanza,
a
responsabilidade e a misericordia (Unidade 10).
Desenvolver valores de integración social, de
servizo e solidariedade cos semellantes (U. 10).
Ponderar a desigualdade e a inxustiza do mundo
por medio da análise persoal, da Doutrina Social da
Igrexa e doutras mensaxes interpelantes (U. 5).
Enriquecer o xuízo crítico sobre o uso dos medios
materiais, da ciencia e da tecnoloxía (Unidade 5).
Ponderar a desigualdade, a inxustiza e a violencia
no mundo por medio da análise persoal, do
contraste co Evanxeo e dos documentos da Igrexa
católica (Unidade 8).
Valorar criticamente o uso da ciencia, a tecnoloxía
e os medios de comunicación (Unidade 8).
Ponderar a desigualdade, a inxustiza e a violencia
no mundo por medio da análise persoal, do
contraste co Evanxeo e dos documentos do C.
Vaticano II e as últimas encíclicas papais, e da
Doutrina Social da Igrexa (Unidade 9).
Ponderar a desigualdade e a inxustiza do mundo
por medio da análise persoal e da Doutrina Social
da Igrexa (Unidade 10).
Enriquecer e consolidar o xuízo crítico sobre o uso
da ciencia e a tecnoloxía (Unidade 10).
Valorar na súa xusta medida o progreso técnico e
científico, enriquecendo o xuízo crítico sobre este
cos valores cristiáns da paz, a xustiza e a
esperanza (Unidade 10).
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3. OBXECTIVOS ESTABLECIDOS PARA CADA CURSO E CICLO
 RELACIÓN OBXECTIVOS DA ETAPA E OBXECTIVOS DA MATERIA

OBXECTIVOS DA ETAPA

OBXECTIVOS DA MATERIA

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer
e exercer os seus dereitos no respecto aos demais,
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo
afianzando os dereitos humanos como valores comúns
dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da
cidadanía democrática.

1. Coñecer e interpretar os distintos elementos que
conforman o fenómeno relixioso na súa estrutura e a
súa expresión histórica, como base de comprensión
das distintas relixións.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina,
estudo e traballo individual e en equipo como condición
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal.

2. Razoar as respostas que as grandes relixións dan
ás preguntas do ser humano sobre a concepción do
home e o seu destino último.
3. Coñecer a Biblia, na súa orixe, estrutura,
finalidade e interpretación pertinente en relación coa
historia e experiencia relixiosa de Israel, e como
expresión da revelación de Deus Pai aos homes.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a 4. Coñecer os contidos do cristianismo que
igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. fundamentan a concepción do ser humano creado por
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación Deus e destinado a ser fillo seu.
entre homes e mulleres.
5. Identificar a Xesús Cristo como Fillo de Deus,
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos salvador encarnado entre os homes, mediante o
os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos coñecemento e análise da súa mensaxe, a súa vida e
demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de a súa presenza polo Espírito Santo.
calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver
pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das
fontes de información para, con sentido crítico, adquirir
novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 6. Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa
no campo das tecnoloxías, especialmente as da en canto realización institucional do servizo de
información e a comunicación.
humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser
humano, e descubrir a súa achega aos procesos máis
f) Concibir o coñecemento científico como un saber importantes da historia española e europea.
integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os
problemas nos diversos campos do coñecemento e da 7. Coñecer e valorar a resposta dos crentes á
experiencia.
mensaxe e acontecemento cristiáns, que se realiza na
Igrexa.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza
en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 8. Comprender e distinguir a acción salvadora de
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a Cristo, e o carácter celebrativo de cada un dos
aprender, planificar, tomar decisións e asumir sacramentos.
responsabilidades.
9. Descubrir os fundamentos racionais e revelados
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e que xustifican o ensino moral da Igrexa católica, e
por escrito, na lingua castelá e, se a houber, na lingua orientan a relación do home con Deus, consigo
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cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes mesmo, cos outros e co mundo.
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o
estudo da literatura.
10. Analizar as esixencias e compromisos dos
cristiáns na súa relación con Deus, consigo mesmo e
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas cos demais, relacionándoos con outras opcións
estranxeiras de xeito apropiado.
presentes na sociedade e nas grandes relixións.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da 11. Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da
cultura e a historia propias e dos demais, así como o fe cristiá na historia da Igrexa, nas grandes obras da
patrimonio artístico e cultural.
cultura e nas súas festas, considerando tamén as
achegas doutras relixións.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo
e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os 12. Analizar os principios que fundamentan a fe cristiá
hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a na vida eterna, valorando criticamente a proposta das
educación física e a práctica do deporte para favorecer grandes relixións.
o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar
a dimensión humana da sexualidade en toda a súa
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa
conservación e mellora.
l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe
das distintas manifestacións artísticas, utilizando
diversos medios de expresión e representación.

 CONCRECIÓN E RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS DA MATERIA E OBXECTIVOS DO PROXECTO
CURRICULAR PARA 1º ESO

OBXECTIVOS DA MATERIA

OBXECTIVOS DO PROXECTO CURRICULAR

1. Coñecer e interpretar os distintos elementos que – Descubrir os elementos do feito relixioso e as súas
conforman o fenómeno relixioso na súa estrutura e a distintas manifestacións na historia e na vida dos
súa expresión histórica, como base de comprensión pobos.
das distintas relixións.
– Coñecer que clasificación se pode facer das
2. Razoar as respostas que as grandes relixións dan relixións presentes no mundo actual.
ás preguntas do ser humano sobre a concepción do
home e o seu destino último.
– Descubrir as características elementais das relixións
orientais e das relixións monoteístas.
3. Coñecer a Biblia, na súa orixe, estrutura, finalidade
e interpretación pertinente en relación coa historia e – Fomentar o diálogo interrelixioso como base da
experiencia relixiosa de Israel, e como expresión da convivencia e da paz.
revelación de Deus Pai aos homes.
– Buscar resposta ás preguntas fundamentais que nos
4. Coñecer os contidos do cristianismo que facemos sobre a orixe e o destino das persoas e
fundamentan a concepción do ser humano creado por analizar as implicacións que ten dar resposta a estas
Deus e destinado a ser fillo seu.
preguntas.
5. Identificar a Xesús Cristo como Fillo de Deus, – Razoar as respostas que as grandes relixións dan ás
salvador encarnado entre os homes, mediante o grandes preguntas sobre a existencia.
coñecemento e análise da súa mensaxe, a súa vida e
a súa presenza polo Espírito Santo.
– Explicar a orixe da vida como froito do designio
amoroso de Deus Pai.
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6. Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en
canto realización institucional do servizo de – Comprender, a partir dos relatos da creación, que as
humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser persoas estamos feitas a imaxe e semellanza de Deus,
humano, e descubrir a súa achega aos procesos máis chamados a colaborar na obra da creación.
importantes da historia española e europea.
– Reflexionar sobre as consecuencias que teñen o mal
7. Coñecer e valorar a resposta dos crentes á e o pecado na relación con nós mesmos, cos demais e
mensaxe e acontecemento cristiáns, que se realiza na con Deus.
Igrexa.
– Coñecer os relatos da infancia de Xesús e as
8. Comprender e distinguir a acción salvadora de circunstancias nas que se produciron.
Cristo, e o carácter celebrativo de cada un dos
sacramentos.
– Comprender o que querían comunicar os
evanxelistas ao narrar os acontecementos da infancia
e do comezo da vida publica.
9. Descubrir os fundamentos racionais e revelados que
xustifican o ensino moral da Igrexa católica, e orientan – Saber razoar o sentido da salvación do pecado e da
a relación do home con Deus, consigo mesmo, cos morte que Xesús Cristo outorga ao crente.
outros e co mundo.
10. Analizar as esixencias e compromisos dos – Comprender o que Xesús quere dicir cando fala do
cristiáns na súa relación con Deus, consigo mesmo e reino de Deus e cales son as características do
cos demais, relacionándoos con outras opcións mesmo.
presentes na sociedade e nas grandes relixións.
– Analizar o acontecemento da resurrección de Xesús
11. Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da e a importancia que este feito ten para a vida dos
fe cristiá na historia da Igrexa, nas grandes obras da cristiáns.
cultura e nas súas festas, considerando tamén as
achegas doutras relixións.
– Analizar o acontecemento da elección dos
12. Analizar os principios que fundamentan a fe cristiá discípulos por parte de Xesús.
na vida eterna, valorando criticamente a proposta das Descubrir a Xesús Cristo como centro da fe cristiá.
grandes relixións.
– Analizar os moitos e diferentes tipos de amor que se
dan no ser humano.
– Coñecer e valorar o papel da sexualidade en
determinados tipos de amor.
– Comprender a relación que existe entre amor e
sexualidade, insistindo na importancia que ten a
maduración sexual da persoa.
– Identificar a dimensión moral da sexualidade
humana e relacionala cos criterios que dimanan da fe
cristiá.
– Situarse ante o matrimonio e a familia como
elementos clave na vida das persoas e coñecer outras
opcións como o celibato.
– Adquirir uns principios básicos para poder actuar
con liberdade e responsabilidade no campo da
sexualidade.
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– Recoñecer o matrimonio como institución social e
como compromiso de entrega mutua realizado por
dúas persoas no amor.
– Coñecer os dereitos e deberes da familia.
– Enumerar e analizar algunhas dificultades para a
vida das familias.
– Comprender o sentido do sacramento do
matrimonio e coñecer as súas características.
– Entender que significa que a familia cristiá está
hoxe ao servizo da fe e da sociedade.
– Analizar os interrogantes profundos do ser humano
sobre a orixe do universo para valorar as respostas
que a fe cristiá dá sobre a creación e a vida humana.

 CONCRECIÓN E RELACIÓN ENTRE OS OBXECTIVOS DA MATERIA E OS OBXECTIVOS DO
PROXECTO CURRICULAR PARA 2º ESO

OBXECTIVOS DA MATERIA

OBXECTIVOS DO PROXECTO CURRICULAR

1. Coñecer e interpretar os distintos elementos que  Descubrir que as persoas somos interioridade e
exterioridade (Unidade 1).
conforman o fenómeno relixioso na súa estrutura e na
súa expresión histórica, como base de comprensión  Comprender o significado da interioridade para as
persoas (Unidade 1).
das distintas relixións.
 Coñecer os elementos da interioridade (Unidade 1).
 Descubrir o valor do silencio
como autocoñecemento e comunicación (Unidade
1).
 Coñecer como Xesús viviu e falou da interioridade
e da oración (Unidade 1).

 Interesarse polo feito relixioso como referente básico
na vida das persoas (Unidade 2).
2. Razoar as respostas que as grandes relixións lles
 Comprender o fenómeno relixioso como expresión
dan ás preguntas do ser humano sobre a concepción
da apertura do ser humano á transcendencia e da
do home e o seu destino último.
súa procura de sentido (Unidade 2).
 Reflexionar ao redor da pregunta pola utilidade da
relixión: para que serve? (Unidade 2).
 Adquirir unha información básica sobre as
características e manifestacións da relixión (Unidade
2).
 Coñecer as manifestacións pseudorrelixiosas máis
importantes e sabelas diferenciar da relixión
(Unidade 2).

 Comprender que significa que Deus se dá a coñecer
á humanidade para salvala (Unidade 3).
 Coñecer as principais etapas da historia da
salvación: as súas figuras máis representativas, o
papel que tiveron na devandita historia e a mensaxe
que todo iso transmite (Unidade 3).
 Saber que significa e que consecuencias ten o
3. Coñecer a Biblia, na súa orixe, estrutura, finalidade
pecado como encontro fracasado entre a
e interpretación pertinente en relación coa historia e
humanidade e Deus (Unidade 3).
experiencia relixiosa de Israel, e como expresión da  Enumerar e coñecer o alcance dos encontros
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revelación de Deus Pai aos homes.

fracasados máis importantes que os homes e
mulleres tiveron con Deus na historia (Unidade 3).
 Entender que queremos dicir cando afirmamos que
os seres humanos somos responsables da salvación
(Unidade 3).

 Comprender que significa que Xesucristo é salvador
(Unidade 4).
 Coñecer que significado teñen as formulacións que
o credo realiza sobre Xesús (Unidade 4).
 Analizar as implicacións e consecuencias que ten o
feito de que Deus se fixo home en Xesús (Unidade
4).
 Descubrir a Xesús, verdadeiro Deus e verdadeiro
home (Unidade 4).
 5. Analizar o significado da paixón, morte e
4. Coñecer os contidos do cristianismo que
resurrección de Xesús para a nosa salvación
fundamentan a concepción do ser humano creado por
(Unidade 4).
Deus e destinado a ser fillo seu.
5. Identificar a Xesucristo como Fillo de Deus,  Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en
salvador encarnado entre os homes, mediante o
canto á realización institucional do servizo de
coñecemento e análise da súa mensaxe, da súa vida e
humanización e salvación que Cristo lle ofrece ao
da súa presenza polo Espírito Santo.
ser humano, e descubrir a súa achega aos procesos
máis importantes da historia española e europea
(Unidade 6).
 Coñecer o significado de Pentecoste e as
características da vida da primeira Igrexa (Unidade
6).
 Descubrir a importancia e os trazos fundamentais da
vida comunitaria (Unidade 6).

Comprender que significa que a Igrexa se organiza
6. Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en
para o servizo, desde a diversidade de carismas e
canto á realización institucional do servizo de
responsabilidades (Unidade 6).
humanización e salvación que Cristo lle ofrece ao ser
 Coñecer cal é a misión da Igrexa e descubrir a súa
humano, e descubrir a súa achega aos procesos máis
achega á historia da humanidade (Unidade 6).
importantes da historia española e europea.
 Coñecer e valorar a resposta dos crentes á
mensaxe e ao acontecemento cristián que se
realiza na Igrexa (Unidade 6).

 Descubrir que significa seguir a Xesús resucitado
(Unidade 5).
 Afondar nas características básicas do estilo de vida
que supón seguir a Xesús (Unidade 5).
 Coñecer cales son os medios máis importantes para
que se produza o encontro con Xesús (Unidade 5).
 Afondar no significado da santidade, tanto na Igrexa
primitiva coma na vida actual da Igrexa (Unidade 5).
 Identificar a Xesucristo como centro e eixe da vida
cristiá (Unidade 5).
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7. Coñecer e valorar a resposta dos crentes á
mensaxe e ao acontecemento cristián, que se realiza

na Igrexa.






8. Comprender e distinguir a acción salvadora de

Cristo, e o carácter celebrante de cada un dos
sacramentos.

Comprender o significado da oración e a celebración
na vida persoal e comunitaria dun cristián (Unidade
7).
Comprender o sentido das celebracións cristiás en
canto expresión da experiencia dun pobo e signos
que manifestan a identidade dunha relixión (Unidade
7).
Achegarnos á experiencia dos primeiros cristiáns
para ver como e por que empezaron a celebrar
determinados acontecementos (Unidade 7).
Coñecer as principais celebracións litúrxicas cristiás
que se realizan hoxe no seo da comunidade cristiá e
comprender o significado destas (Unidade 7).
Recoñecer a forza expresiva dos símbolos na vida
humana para descubrir o sentido e a finalidade dos
sacramentos na vida da Igrexa (Unidade 7).
Coñecer que é o que caracteriza os sacramentos do
bautismo, a eucaristía, a reconciliación e a unción de
enfermos, como se realizan e que é o que teñen en
común (Unidade 7).
Analizar a relación que teñen os diferentes
sacramentos cos momentos cruciais da vida das
persoas (Unidade 7).

11. Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da fe
cristiá na historia da Igrexa, nas grandes obras da
 Descubrir o valor de ser un mesmo como medio de
cultura e nas súas festas, considerando tamén as
realización persoal (Unidade 8).
achegas doutras relixións.
 Comprender que son e que finalidade teñen os
medios de comunicación social (Unidade 8).
 Analizar o impacto que os MCS teñen nas persoas
(Unidade 8).
 Coñecer cal é a posición da Igrexa ante os MCS
(Unidade 8).
 Valorar a importancia da maduración persoal para
poder facerlle fronte á publicidade de modo libre e
responsable (Unidade 8).
 Descubrir nos evanxeos que significa para Xesús
seguir o camiño da verdade (Unidade 8).
 Saber diferenciar aquelas actitudes que non se
axustan á verdade daquelas que sustentan unha
vida fundada na verdade (Unidade 8).
 Coñecer o enunciado, o significado e as
connotacións vitais que teñen para os seguidores de
Xesús os tres primeiros mandamentos (Unidade 5).

 Analizar algúns dos problemas máis graves que
padece a nosa sociedade e que lles afectan
radicalmente ás persoas, tales como a fame, a
9. Descubrir os fundamentos racionais e revelados que
pobreza, a violencia, a guerra, a marxinación e a
xustifican o ensino moral da Igrexa católica, e orientan
degradación do medio (Unidade 9).
a relación do home con Deus, consigo mesmo, cos  Examinar con espírito crítico e con esperanza as
"feridas" do mundo para desenvolver unha actitude
outros e co mundo.
de cooperación e compromiso (Unidade 9).
 Sensibilizarse coa situación de millóns de seres
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humanos que padecen o azoute destes graves
problemas, fomentando o esforzo persoal e social
por erradicalos (Unidade 9).
 Confrontar a realidade que estes problemas ofrecen
coa mensaxe de Xesús (Unidade 9).
 Analizar en que consiste o traballo e o compromiso
dos cristiáns por facer un mundo mellor (Unidade 9).
 Recoñecer algunhas das organizacións católicas
máis significativas polo seu compromiso coa xustiza
e a igualdade, así como o testemuño significativo
dalgúns cristiáns (Unidade 9).

10. Analizar as esixencias e compromisos dos cristiáns
na súa relación con Deus, consigo mesmo e cos
demais, relacionándoos con outras opcións presentes
na sociedade e nas grandes relixións.

12. Analizar os principios que fundamentan a fe cristiá
na vida eterna, valorando criticamente a proposta das
grandes relixións.

 Coñecer que di a fe cristiá sobre o destino deste
mundo e, polo tanto, sobre o destino das persoas
(Unidade 10).
 Analizar a promesa que Deus fai dun mundo novo
que terá lugar despois deste, e comprender a
responsabilidade dos cristiáns na construción dun
ceo e dunha terra nova (Unidade 10).
 Comprender, a partir das palabras de Xesús, que di
a relixión cristiá sobre o destino da nosa vida e do
mundo (Unidade 10).
 Comprobar como todas as relixións da humanidade
intentaron responder ao problema da morte
(Unidade 10).
 Interpretar e comprender, a partir da morte de
Xesús, cal é o futuro que lle espera ao cristián
despois da morte (Unidade 10).
 Fundamentar o sentido da esperanza cristiá na
resurrección (Unidade 10).
 Entender que significa que o reino chegou xa pero
non de xeito definitivo (Unidade 10).

 CONCRECIÓN E RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS DA MATERIA E OBXECTIVOS DO PROXECTO
CURRICULAR PARA 3º ESO

OBXECTIVOS DA MATERIA

OBXECTIVOS DO PROXECTO CURRICULAR

1. Coñecer e interpretar os distintos elementos que
conforman o fenómeno relixioso na súa estrutura e a
súa expresión histórica, como base de comprensión
das distintas relixións.

– Analizar as esixencias e compromisos dos cristiáns
na súa relación con Deus, consigo mesmos e cos
demais, relacionándoos con outras opcións presentes
na sociedade.

– Coñecer as principais características da relixión
2. Razoar as respostas que as grandes relixións dan xudía en tempos de Xesús: a súa fe, normas, festas e
ás preguntas do ser humano sobre a concepción do centros relixiosos.
home e o seu destino último.
– Analizar as esixencias e compromisos dos cristiáns
na súa relación con Deus, consigo mesmos e cos
3. Coñecer a Biblia, na súa orixe, estrutura, finalidade demais, relacionándoos con outras opcións presentes
e interpretación pertinente en relación coa historia e na sociedade e nas grandes relixións.
experiencia relixiosa de Israel, e como expresión da – Comprobar como todas as relixións da humanidade
revelación de Deus Pai aos homes.
intentaron responder ao problema da morte.
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– Comprender que a Biblia é un libro relixioso que
4. Coñecer os contidos do cristianismo que contén a Historia da Salvación.
fundamentan a concepción do ser humano creado por
Deus e destinado a ser fillo seu.
– Coñecer que narran e como se escribiron os libros
que compoñen o Antigo Testamento.
– Saber utilizar a Biblia situándoa na súa orixe, forma
5. Identificar a Xesús Cristo como Fillo de Deus, e finalidade e interpretación adecuada en relación coa
salvador encarnado entre os homes, mediante o historia e experiencia relixiosa de Israel e como
coñecemento e análise da súa mensaxe, a súa vida e expresión da revelación de Deus Pai aos homes.
a súa presenza polo Espírito Santo.
– Situar no seu contexto a Biblia para comprender o
seu sentido e valoralo como resposta ás inquietudes
6. Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en relixiosas das persoas.
canto realización institucional do servizo de
humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser – Identificar os lugares onde transcorren os principais
humano, e descubrir a súa achega aos procesos máis acontecementos que narra a Biblia así como algúns
importantes da historia española e europea.
dos seus xéneros literarios.
7. Coñecer e valorar a resposta dos crentes á – Comprender a Biblia como palabra de Deus ás
mensaxe e acontecemento cristián, que se realiza na persoas e norma fundamental da fe e da vida cristiás.
Igrexa.
– Coñecer as características xeográficas e políticas de
Palestina, país onde viviu Xesús de Nazaret.
8. Comprender e distinguir a acción salvadora de
Cristo, e o carácter celebrativo de cada un dos – Aprender como era a sociedade do tempo de Xesús:
sacramentos.
a súa forte estruturación en clases e grupos sociais.
9. Descubrir os fundamentos racionais e revelados que
xustifican o ensino moral da Igrexa católica, e orientan – Estudar que libros conforman o Novo Testamento
a relación do home con Deus, consigo mesmo, cos para comprender a mensaxe que encerran.
outros e co mundo.
– Coñecer que son os evanxeos, cando foron escritos
e con que finalidade. Evanxeos sinópticos e apócrifos.
10. Analizar as esixencias e compromisos dos
cristiáns na súa relación con Deus, consigo mesmos e – Identificar diferentes xéneros literarios nos textos
cos demais, relacionándoos con outras opcións evanxélicos.
presentes na sociedade e nas grandes relixións.
– Coñecer e interpretar os distintos elementos que
conforman o fenómeno relixioso.
11. Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da
fe cristiá na historia da Igrexa, nas grandes obras da – Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da fe
cultura e nas súas festas, considerando tamén as cristiá na historia da Igrexa, nas grandes obras da
achegas doutras relixións.
cultura e nas súas festas, considerando tamén as
achegas doutras relixións.
12. Analizar os principios que fundamentan a fe cristiá – Aprender a interpretar, por medio da análise do
relato da creación, que nos di Deus sobre a vida
na vida eterna, valorando criticamente a proposta das humana.
grandes relixións.
– Coñecer os principios que a Igrexa foi elaborando, a
partir dos relatos bíblicos, sobre a vida humana.
– Coñecer en que consiste a fe cristiá, como se
manifesta, onde se vive e de onde procede.
– Descubrir no seguimento de Xesús a raíz do ser
cristián.
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– Profundar nas características
seguimento de Xesús.

básicas

do

– Identificar a Xesús Cristo como Fillo de Deus
encarnado entre os homes mediante o coñecemento e
análise da súa mensaxe, vida e presenza polo Espírito
Santo na Igrexa.
– Aprender que significa que o Deus cristián é amor e
coñecer as canles que Deus utiliza para comunicarse:
a Biblia, a tradición e o maxisterio.
– Coñecer e valorar o sentido e finalidade da Igrexa
como a realización institucional do servizo de
humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser
humano, e descubrir a súa achega nos feitos máis
importantes da historia española e europea.
– Analizar o proceso mediante o cal as persoas
tomamos decisións e construímos a nosa
personalidade.
– Aprender a analizar que é o que fai que unha
decisión sexa boa ou mala.
– Coñecer como viviu Xesús as súas propias
decisións.
– Comprender como debe ser a conduta dos
seguidores de Xesús.
– Identificar a dimensión moral da vida humana e
relacionala cos criterios que dimanan da fe cristiá.
– Adquirir un esquema comprensivo básico dos
elementos do acto moral para poder actuar con
liberdade e responsabilidade.
– Valorar a importancia de ser fieis á propia
conciencia e de asumir a responsabilidade das propias
accións.
– Comprender que a tarefa do cristián é vivir a vida dun
xeito positivo e alegre.
– Analizar e comprender a vida da primitiva
comunidade cristiá a partir do que sobre a mesma nos
di o libro dos Feitos.
– Coñecer a figura do apóstolo Paulo, o núcleo do seu
predicación e a súa contribución á expansión do
cristianismo no seu primeiro século de historia.
– Analizar a relación da Igrexa co imperio romano e a
expansión da mesma ao longo do seu territorio durante
os séculos II e III.
– Coñecer os principais momentos, personaxes e
acontecementos da historia da Igrexa primitiva para
descubrir os seus efectos na vida dos cristiáns e no
dinamismo da sociedade.
– Interpretar e comprender, a partir da morte de
Xesús, cal é o futuro que lle espera ao cristián logo da
morte.
– Fundamentar o sentido da esperanza cristiá na fe na
resurrección.
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– Coñecer como pode vivir un cristián a morte.
– Coñecer o que di o cristianismo sobre a morte e
sobre o máis alá.
– Coñecer que di a fe cristiá sobre o destino deste
mundo e, xa que logo, sobre o destino das persoas.
– Analizar a promesa que Deus fai dun mundo novo
que terá lugar logo deste.

 OBXECTIVOS DO PROXECTO CURRICULAR PARA 4º ESO

OBXECTIVOS DO PROXECTO CURRICULAR 4º ESO

UNIDADE 1: SOMOS HISTORIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descubrir o valor e a importancia da historia.
Comprender a influencia que o pasado ten na vida das persoas.
Coñecer a propia tradición familiar.
Descubrir cal é o traballo do historiador.
Coñecer os procedementos axeitados para analizar feitos históricos.
Tomar conciencia de que todos somos historia.

UNIDADE 2: O CRISTIANISMO, UNHA MENSAXE UNIVERSAL?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saber quen foi Paulo de Tarso, cal foi a súa misión e a súa achega á expansión do cristianismo e á historia da
Igrexa.
Coñecer as características do cristianismo en tempos do Imperio Romano.
Enumerar e saber explicar que dicían os primeiros cristiáns sobre a Igrexa.
Descubrir as dificultades da Igrexa nos primeiros séculos.
Saber recoñecer as expresións artísticas dos primeiros cristiáns.
Coñecer momentos de forte expansión do cristianismo en diferentes épocas.
Recoñecer o cristianismo como mensaxe universal.

UNIDADE 3: IGREXA, PODEROSA OU SERVIDORA?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coñecer os aspectos máis relevantes da figura e obra de Santo Agostiño.
Debuxar os aspectos fundamentais da historia da Igrexa nos séculos IV-V.
Valorar o paso de ser unha Igrexa perseguida a ser a Igrexa oficial.
Coñecer as características da nova situación da Igrexa despois dos edictos de Milán e de Tesalónica.
Enumerar e coñecer os contidos fundamentais dos primeiros concilios.
Coñecer o papel dos Pais da Igrexa, de modo particular, ante o poder.
Distinguir e caracterizar a arte paleocristiá e bizantina.
Explicar que significa que a vocación da Igrexa é o servizo e non o poder ou a dominación.
Situar na historia como foi o poder, a autoridade e o servizo da Igrexa.
Coñecer como entendeu Xesús o exercicio da autoridade.

UNIDADE 4: IGREXA, NO MUNDO OU FÓRA DEL?
1. Comprender que significa que a Igrexa está no mundo sen ser do mundo.
2. Coñecer a biografía de san Bieito, patrón de Europa, e a importancia que esta figura tivo e ten na historia do
cristianismo e da Igrexa.
3. Analizar a importancia que o cristianismo tivo, como factor de unidade, na época posterior á caída do Imperio
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romano de Occidente e ás invasións bárbaras.
4. Coñecer a Igrexa en tempos de Carlos Magno.
5. Descubrir a orixe, sentido e achega á historia da Igrexa do monacato.
6. Analizar a expansión do islam e a presenza da relixión cristiá na España musulmá.
7. Saber caracterizar, distinguir e valorar a arte románica.
8. Comprender a importancia do equilibrio entre acción e contemplación na vida da Igrexa.
9. Descubrir que significa que a Igrexa está ao servizo do mundo.

UNIDADE 5: IGREXA, POBRE E COS POBRES?
1. Descubrir en Francisco de Asís un modo e modelo de ser e estar na Igrexa.
2. Afondar nas características da historia da Igrexa nos séculos X-XIII.
3. Tomar conciencia da importancia da reforma do monacato e da aparición das ordes mendicantes.
4. Afondar no significado das peregrinacións, de modo particular, no Camiño de Santiago.
5. Coñecer o significado das cruzadas e as consecuencias do cisma de Oriente e de Occidente.
6. Saber distinguir a novidade da arte gótica respecto da románica e coñecer a súa finalidade e características máis
importantes.
7. Descubrir como a Igrexa, ao longo da historia, traballou e permaneceu do lado dos máis necesitados.
8. Coñecer a mensaxe de Xesús: anunciarlles a boa nova aos pobres, identificarse e facerse próximo a eles.

UNIDADE 6: IGREXA, AO ENCONTRO CON DEUS?
1. Coñecer datos importantes da vida de santa Teresa de Xesús, mística e doutora da Igrexa.
2. Saber dar razón da necesidade de reforma que no século XV tiña a Igrexa.
3. Analizar as causas e as figuras que levaron a cabo a reforma protestante.
4. Coñecer os aspectos fundamentais da doutrina de Lutero.
5. Analizar e comprender en que consistiu a reforma católica ou contrarreforma.
6. Coñecer en que consistiu o tribunal da Inquisición.
7. Descubrir as luces e as sombras da evanxelización levada a cabo a partir do século XV.
8. Recoñecer na arte renacentista unha nova concepción do mundo e da persoa, así como a importancia do Barroco
como un valioso instrumento de propaganda relixiosa.
9. Descubrir o valor da mística na vida da Igrexa e na súa historia.
10. Coñecer que imaxe de Deus revela Xesús.

UNIDADE 7: SON COMPATIBLES CIENCIA E RELIXIÓN?
1. Investigar que relación existe na actualidade e existiu ao longo da historia entre fe e razón.
2. Coñecer quen foi o Cardeal Newman e dar razón da importancia da súa figura na historia da Igrexa.
3. Saber definir que é a secularización e cal foi a súa repercusión a partir do Renacemento.
4. Entender en que consistiu a Ilustración e o pensamento ilustrado.
5. Coñecer como lle afectou á vida da Igrexa a Ilustración, a secularización e a Revolución Francesa.
6. Descubrir os contidos relixiosos nas obras do romanticismo e do realismo.
7. Construír un esquema dos encontros e das desavinzas entre oración e fe ao longo da historia.
8. Coñecer o verdadeiro significado de relixión, fe, ciencia, razón, filosofía e crenza, e saber que relación existe entre
todas elas.

UNIDADE 8: A IGREXA, RENÓVASE?
1. Tomar contacto coa figura e co ministerio de Xoán XXIII, o Papa bo.
2. Saber como foi a historia da Igrexa nos séculos XIX e XX.
3. Coñecer o labor dos pontífices Pío IX e León XIII, Pío X, Bieito XV, Pío

XI

e Pío
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historia da Igrexa de finais do século XIX e primeira metade do século XX.
4. Dar razón da renovación da Igrexa levada a cabo neste período histórico.
5. O Concilio Vaticano II: razóns da súa convocatoria, características máis importantes e achegas á sociedade e á vida
interna da Igrexa.
6. Coñecer artistas e obras representativas da relación entre arte e relixión nesta época.
7. Realizar un percorrido histórico da Igrexa desde as perspectivas da fidelidade e o cambio.
8. Xesús: a súa actitude ante as institucións relixiosas.

UNIDADE 9: CONVIVIR CON OUTRAS TRADICIÓNS RELIXIOSAS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coñecer a figura e obra de Thomas Merton, místico e modelo de diálogo e traballo interrelixioso.
Examinar as características da historia da Igrexa na segunda metade do século XX.
Coñecer en que se plasmaron as propostas do Vaticano II: vida interna da Igrexa e novo xeito de estar no mundo.
Achegas máis significativas do papado de Xoán Paulo II, o Papa viaxeiro.
Saber que significa a nova evanxelización.
Coñecer as tendencias artísticas a finais do século XX nas que está presente o tema relixioso.
Recoñecer, ao longo da historia da Igrexa, diferentes momentos de diálogo e convivencia interrelixiosa.
Saber en que consiste o compromiso ecuménico da Igrexa e como se leva a cabo nela o diálogo interrelixioso.

UNIDADE 10: UN CRISTIANISMO PARA O FUTURO?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coñecer a comunidade de Santo Exidio como exemplo de vida comunitaria cristiá comprometida no diálogo e no
traballo pola paz.
Examinar a realidade e os desafíos aos que ten que facerlle fronte a Igrexa nos comezos do século XXI.
Descubrir e coñecer que é o esencial e diferenciador da experiencia relixiosa cristiá no medio dun mundo
globalizado.
Saber de que xeito o cristianismo está comprometido co presente e co futuro.
Coñecer cal é a relación entre a arte e a relixión ao inicio do século XXI e que manifestacións relixiosas se levan a
cabo na actualidade.
Recoñecer, ao longo da historia da Igrexa, diferentes momentos de encontro e desentendemento.
Coñecer as principais características e opcións que ha de ter e facer o cristianismo se quere ser significativo no
futuro.
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4. CONTIDOS. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN
TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 1º ESO
O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de
Relixión para 1º da ESO:

RELIXIÓN CATÓLICA – 1ºESO

II
A RESPOSTA CRISTIÁ É
QUE DEUS SE FAI HOME
EN XESÚS
III
UNHA COMUNIDADE
ONDE PODER
REALIZARSE

I
AS RESPOSTAS DAS
RELIXIÓNS

2ª AVALIACIÓN
3ª AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

BLOQUES

UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº SESIÓNS

1. FUN, SON E SEREI

4

2. A ÁRBORE DAS RELIXIÓNS

4

3. DEUS CREA E SALVA

4

4. XESÚS, O MESÍAS ANUNCIADO

4

5. XESÚS ANUNCIOU OREINO DE DEUS

5

6. XESÚS, UNHA VIDA ENTREGADA

5

7. UN PROXECTO DE VIDA

5

8. O AGASALLO DO AMOR

5

9. MATRIMONIO E FAMILIA

4

10. MARÍA É O SEU NOME

4
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TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 2º ESO
O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de
Relixión para 2º da ESO:

RELIXIÓN CATÓLICA – 2ºESO

II
A QUEN OS CRISTIÁNS
SEGUEN E CELEBRAN
NA IGREXA
III
COMPROMETIDOS NA
CONSTRUCIÓN DUN
MUNDO MELLOR

I
DEUS ENVÍA A XESUCRISTO,
O SALVADOR

2ª AVALIACIÓN
3ª AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

BLOQUES

UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº SESIÓNS

1. O MUNDO QUE NON SE VE

4

2. A RELIXIÓN, QUE É E PARA QUE SERVE

4

3. UNHA HISTORIA DE SALVACIÓN

3

4. XESÚS, O NOSO SALVADOR

3

5. SEGUIR A XESÚS

4

6. A IGREXA CONTINÚA A OBRA DE XESÚS

4

7. ORAR E CELEBRAR

4

8. SER UN MESMO

4

9. COMPROMETIDOS CO MUNDO

4

10. UN MUNDO NOVO

3
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TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 3º ESO
O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de
Relixión para 3º da ESO:

RELIXIÓN CATÓLICA – 3ºESO

II
OS SEUS SEGUIDORES
COMPARTEN UNHAMESMA
FE
III
SEGUINDO O EXEMPLO
DOS PRIMEIROS
CRISTIÁNS

I
AS RELIXIÓNS UNEN ÁS
PERSOAS.
A BIBLIA, O LIBRO SAGRADO

2ª AVALIACIÓN
3ª AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

BLOQUES

UNIDADES DIDÁCTICAS
1. NON SOMOS ILLAS

Nº SESIÓNS

4

2. UN SÓ DEUS

4

3. A BIBLIA, UN LIBRO SAGRADO

3

4. NOVO TESTAMENTO

3

5. VIDA EN COMUNIDADE

4

6. A FE, RESPOSTA DOS CRENTES

4

7. DECIDIR EN LIBERDADE

4

8. AGASALLO DA VIDA

4

9. A VIDA DOS PRIMEIROS CRISTIÁNS

4

10. ANTE TODO ESPERANZA

3
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TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 4º ESO
O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de
Relixión para 4º da ESO:

RELIXIÓN CATÓLICA – 4ºESO

I
A IGREXA TEN VOCACIÓN
UNIVERSAL
II
A IGREXA SERVE AOS
MÁIS NECESITADOS

5. A IGREXA, POBRE E COS POBRES?

III
A IGREXA, CHAMADA Á
RENOVACIÓN

1ª AVALIACIÓN

1. SOMOS HISTORIA

2ª AVALIACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

3ª AVALIACIÓN

BLOQUES

Nº SESIÓNS

4

2. CRISTIANISMO, UNHA MENSAXE UNIVERSAL?

4

3. IGREXA, PODEROSA OU SERVIDORA?

3

4. IGREXA, NO MUNDO OU FÓRA DEL?

3
4

6. A IGREXA, AO ENCONTRO DE DEUS?

4

7. SON COMPATIBLES CIENCIA E RELIXIÓN?

4

8. A IGREXA, RENÓVASE?

4

9. CONVIVIR CON OUTRAS TRADICIÓNS
RELIXIOSAS?

4

10. UN CRISTIANISMO PARA O FUTURO?

3
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En principio , a temporalización é de 37 sesións para todo o curso , repartidas nunha sesión semanal
de 50 minutos. Na práctica, reduciranse a unhas 32/33 sesións, por diferentes motivos que esta
programación de Relixión contempla para ser realista , (festivos , climatoloxía adversa , actividades
complementarias e extraescolares, etc.)
Esta distribución, así como calquera outro aspecto da programación, poderá ser modificado, se o
departamento de Relixión o estimara oportuno. Esta previsión de tempo para poder impartir as U.D. é moi
escaso debido ao reducido número de sesións para abordar a materia (unha semanal), podendo haber unha
diferenza entre o número de sesións que propoñemos para cada U.D. e o resultado final. Esta distribución
final tamén podería ser modificada atendendo aos intereses, nivel, comprensión, etc., do alumnado (esto
sempre quedaría reflectido no libro de actas do departamento).
Nas sesións que sinalamos para cada U.D. xa incluímos aquelas que empregamos para realizar o
exame ou a corrección de traballos.

Cabe destacar , que como o 2021 será o Ano Santo Compostelán , o Departamento de Relixión
propón dar a coñecer aos seus alumnos máis información sobre este apaixonante tema , no que está
imbuída non só a historia e cultura de Galicia, senón tamén de España e Europa.
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO CURRÍCULO PARA 1º ESO (RELACIONADOS COAS
COMPETENCIAS BÁSICAS)
1. Sinalar os elementos das relixións primitivas que teñan algunha relación coa cultura relixiosa actual.

(Competencias Básicas nº 5,6,7,8)
2. Establecer distincións entre os relatos míticos da antigüidade e a Revelación de Deus no Cristianismo.
(Competencias Básicas nº 5,6,7,8)
3. Formular a concepción do home no cristianismo, e as súas consecuencias na fundamentación dos seus
dereitos e deberes. (Competencias Básicas nº 5)
4. Explicar a orixe e sentido do mundo e da vida, como froito do designio amoroso, misericordioso e
providente de Deus Pai. (Competencias Básicas nº 1,3,5,6,7,8)
5. Saber relacionar a Xesús Cristo coas expectativas do Antigo Testamento. (Competencia Básica nº 1,5)
6. Saber razoar o sentido da salvación do pecado e da morte que Xesús Cristo outorga ao crente.
(Competencias Básicas nº 1,5,7,8)
7. Recoñecer a mensaxe do Reino e as benaventuranzas como proxecto de vida do cristián que se identifica
con Xesús Cristo, e saber aplicar á Igrexa as parábolas do Reino. (Competencias Básicas nº 1,3,5)
8. Razoar os principios e valores que fundamentan a moral cristiá, aplicándoos especialmente á problemática
actual sobre a vida. (Competencias Básicas nº 1,5)
9. Saber dar razóns do valor da sexualidade como don de Deus e colaboración con El na creación, e saber
aplicar os fundamentos da moral cristiá á vida sexual. (Competencias Básicas nº 1,3,5)
10. Deducir do sacramento do Matrimonio os valores da entrega total, o compromiso, a fidelidade e o sentido
da procreación. (Competencias Básicas nº 1,5,7,8)
11. Comparar o sentido da felicidade, os medios para alcanzala e a proposta moral no budismo, o cristianismo
e o islam. (Competencias Básicas nº 1,5,6,7,8)
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 RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 1º ESO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
DO PROXECTO CURRICULAR

DO CURRICULO OFICIAL
1. Sinalar os elementos das relixións primitivas que
teñan algunha relación coa cultura relixiosa actual.
2. Establecer distincións entre os relatos míticos da
antigüidade e a Revelación de Deus no Cristianismo.
3. Formular a concepción do home no cristianismo, e
as súas consecuencias na fundamentación dos seus
dereitos e deberes.
4. Explicar a orixe e sentido do mundo e da vida, como
froito do designio amoroso, misericordioso e providente
de Deus Pai.

– Descubrir en que consiste o compromiso cristián
para consigo mesmo e para cos demais (C.AV. 3, 7 e
8)
– Saber explicar o significado de palabras e
expresións
como
“desenvolvemento
persoal”,
“vocación”, “vocación cristiá”, “proxecto de vida” (C.AV.
3, 4 e 8)
– Saber explicar a orixe da relixión e os elementos das
relixións tradicionais ou primitivas. Identificar as
relixións desaparecidas e coñecer o nome dalgunha
das súas divindades. (C.AV. 1 e 2)

5. Saber relacionar a Xesús Cristo coas expectativas
do Antigo Testamento.

– Saber en que consisten os aspectos fundamentais
das tres relixións monoteístas e a relación entre elas
(C.AV. 2, 3, 11)

6. Saber razoar o sentido da salvación do pecado e da
morte que Xesús Cristo outorga ao crente.

– Saber explicar que significa e que consecuencias ten
que a Biblia non sexa un libro científico (C.AV. 2 e 5)

7. Recoñecer a mensaxe do Reino e as
– Razoar acerca da especial
benaventuranzas como proxecto de vida do cristián que
se identifica con Xesús Cristo, e saber aplicar á Igrexa complexidade do ser humano
(C.AEV. 3 e 8)
as parábolas do Reino.

dignidade

e

8. Razoar os principios e valores que fundamentan a – Identificar as principais afirmacións sobre o ser
moral
cristiá,
aplicándoos
especialmente
á humano que se desprenden da revelación (C.AV. 3 e 8)
– Sintetizar a mensaxe evanxélica sobre o reino de
problemática actual sobre a vida.
Deus, mediante a análise das parábolas e os discursos
9. Saber dar razóns do valor da sexualidade como don de Xesús, a fin de descubrir o seu valor humanizador e
de Deus e colaboración con El na creación, e saber as actitudes básicas da vida cristiá (C.AV. 3, 4, 5, 6 e 7)
– Saber interpretar a morte e a resurrección de Xesús
aplicar os fundamentos da moral cristiá á vida sexual.
como fonte de amor, perdón, esperanza e novo
10. Deducir do sacramento do Matrimonio os valores nacemento para os fillos de Deus (C.AV. 6)
da entrega total, o compromiso, a fidelidade e o sentido – Descubrir os puntos esenciais da antropoloxía cristiá
en diálogo con outros sistemas de interpretación da vida
da procreación.
(C.AV. 3)
11. Comparar o sentido da felicidade, os medios para – Saber diferenciar os diferentes tipos de amor que
alcanzala e a proposta moral no budismo, o cristianismo existen. Saber explicar a doutrina bíblica sobre a
sexualidade e o matrimonio (C.AV. 8, 9 e 10)
e o islam.
– Comprender e saber explicar en que consiste unha
sexualidade ben integrada na personalidade:
suxestións e comportamentos sexuais específicos
(C.AV. 8, 9 e 10)
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO CURRÍCULO PARA 2º ESO (RELACIONADOS COAS
COMPETENCIAS BÁSICAS)
1. Detectar os principais elementos que constitúen o fenómeno relixioso e a súa expresión concreta no
cristianismo. (Competencias Básicas nº 5,6)
2. Describir o sentido da vida que ofrece a experiencia relixiosa nas grandes relixións. (Competencias
Básicas nº 1,5,6,7,8)
3. Razoar a responsabilidade persoal que leva consigo o pecado como dano contra si mesmo, contra
os demais e como separación de Deus. (Competencias Básicas nº 1,5)
4. Explicar o sentido da fe cristiá como identificación con Xesucristo e a súa realización plena na vida eterna.
(Competencias Básicas nº 5,7,8 )
5. Saber utilizar a mensaxe dalgúns textos e acontecementos bíblicos para comprobar as manifestacións
de Deus e razoar que Xesucristo é verdadeiro Deus e verdadeiro home. (Competencias Básicas nº 1,5)
6. Saber interpretar a morte e resurrección de Xesucristo como fonte de amor, perdón, esperanza e novo
nacemento para os fillos de Deus. (Competencias Básicas nº 1,5,8)
7. Especificar signos concretos da presenza e acción de Deus na vida da Igrexa. (Competencias Básicas
nº 1,5)
8. Explicar as razóns polas que o cristián ama e celebra o amor de Deus como raíz da súa filiación.
(Competencias Básicas nº 1,5,78)
9. Saber establecer relacións entre a vida humana e os sacramentos do bautismo, a reconciliación, a
eucaristía e a unción dos enfermos. (Competencias Básicas nº 1,5,7,8)
10. Sinalar na liturxia a relación de Deus cos seus fillos e a resposta destes. (Competencias Básicas nº 1,5)
11. Saber identificar nalgunhas actitudes e situacións concretas os feitos que van contra a verdade.
(Competencias Básicas nº 1,5,8)
12. Ilustrar con exemplos as accións sociais que a Igrexa realiza mediante as súas institucións.
(Competencias Básicas nº 1,5,6,7,8)
13. Explicar por que, segundo a fe cristiá, o Reino de Deus alcanzará a súa plenitude nun mundo novo,
recreado por Deus. (Competencias Básicas nº 1,3,5)
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 RELACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO CURRÍCULO E OS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN DO PROXECTO CURRICULAR PARA 2º ESO
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
DO CURRÍCULO OFICIAL

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
DO PROXECTO CURRICULAR

1. Detectar os principais elementos que constitúen o  Definir correctamente que é a interioridade.
fenómeno relixioso e a súa expresión concreta no
 Enumerar e explicar cales son os elementos da
cristianismo.
interioridade.
 Saber explicar que significa que "Deus é unha
realidade que non se ve".
 Coñecer e expoñer de modo coherente como viviu
Xesús a súa interioridade.
 Analizar con criterio o equilibrio ou a ausencia deste
entre interioridade e exterioridade na sociedade
actual a partir de textos xornalísticos e de maxisterio.
 Definir que é a relixión e saber cales son os seus
elementos comúns.
 Explicar os aspectos que fan que o fenómeno
relixioso sexa un fenómeno complexo.
 Enumerar e coñecer o que significan as diferentes
2. Describir o sentido da vida que ofrece a experiencia
expresións e manifestacións da experiencia
relixiosa nas grandes relixións.
relixiosa.
 Saber relacionar a relixión co sentido da vida.
 Definir "maxia", "superstición", "idolatría" e
"ciencias ocultas" no marco das manifestacións
pseudorrelixiosas.
 Saber explicar en que consiste a diversidade
relixiosa e o diálogo interrelixioso.
 Definir correctamente os termos "salvación",
"pecado" e "graza".
 Saber enumerar e explicar os principais encontros
fracasados dos homes con Deus narrados na Biblia.
 Explicar correctamente o significado dos diferentes
artigos do credo referentes a Xesucristo.
 Coñecer o significado de expresións como "Xesús,
distinto do Pai", "Deus fíxose home en Xesús",
"morreu por nós" e "resucitou para a nosa salvación".
 Saber explicar o papel de María nos principais
3. Razoar a responsabilidade persoal que leva
momentos da vida do seu fillo Xesús.
consigo o pecado como dano contra si mesmo, contra
 Saber explicar coas propias palabras e expresións
os demais e como separación de Deus.
que significa que a Igrexa prosegue, ao longo da
historia e na actualidade, a obra de Xesús.
4. Explicar o sentido da fe cristiá como identificación
 Coñecer o significado de Pentecoste.
con Xesucristo e a súa realización plena na vida
 Enumerar e explicar correctamente as principais
eterna.
características da primeira Igrexa.
5. Saber empregar a mensaxe dalgúns textos e  Coñecer as imaxes coas que se describe a Igrexa.
acontecementos bíblicos para comprobar as
manifestacións de Deus, e razoar que Xesucristo é
verdadeiro Deus e verdadeiro home.
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 Explicar que significa que a Igrexa se organiza para
6. Saber interpretar a morte e a resurrección de
o servizo.
Xesucristo como fonte de amor, perdón, esperanza e
 Definir os termos: "carismas", "laicos, "xerarquía" e
nacemento novo para os fillos de Deus.
"relixiosos" relacionados coa Igrexa.
7. Especificar signos concretos da presenza e da
acción de Deus na vida da Igrexa.

 Coñecer e saber explicar a misión da Igrexa na
actualidade.
 Saber explicar a que chamamos "historia da
salvación".
 Identificar as principais etapas da historia da
salvación.
 Coñecer os protagonistas da historia da salvación e
o seu papel na época na que viviron.
 Coñecer e enumerar as causas da morte de Xesús
e o significado que lle deron á devandita morte os
primeiros cristiáns.
 Sintetizar de xeito persoal que significa que Xesús é
a nosa salvación.
 Definir que é, como é, en quen se apoia, onde se
vive e como se expresa o seguimento de Xesús.
 Saber que características definen o estilo de vida
que nace do seguimento de Xesús.

5. Saber empregar a mensaxe dalgúns textos e
acontecementos bíblicos para comprobar as  Saber explicar que significa que a lectura do Novo
manifestacións de Deus, e razoar que Xesucristo é
Testamento, a integración nunha comunidade
cristiá, o testemuño persoal doutros cristiáns e a vida
verdadeiro Deus e verdadeiro home.
interior son medios importantes para que se produza
o encontro con Xesús.
 Definir correctamente que significa: a graza, ser
santo e estar chamado á santidade.
 Coñecer o significado dos tres primeiros
mandamentos que están na base da vida do
seguidor de Xesús.
 Describir a orixe e sentido dos sacramentos como
don de Deus que obra a través da Igrexa.
6. Saber interpretar a morte e a resurrección de
 Definir con precisión o significado das seguintes
Xesucristo como fonte de amor, perdón, esperanza e
palabras:
liturxia,
celebración,
sacramento,
nacemento novo para os fillos de Deus.
eucaristía, bautismo e reconciliación.
 Coñecer o significado dalgúns símbolos e signos
que se dan nas celebración litúrxicas cristiás.
 Clasificar as principais festas do calendario cristián
nun calendario anual.

Entender e saber explicar en que consisten os
7. Especificar signos concretos da presenza e da
sacramentos do bautismo, a eucaristía, a
acción de Deus na vida da Igrexa.
reconciliación e a unción dos enfermos: rito,
persoas, misión que confire etc.
 Identificar e distinguir o valor expresivo dos
sacramentos para comprender o seu sentido na vida
da Igrexa.
 Explicar que son os MCS e que relación teñen coa
tarefa de ser un mesmo.
 Coñecer cal é a valoración que fai a Igrexa dos MCS.
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 Saber diferenciar correctamente entre "liberdade de
expresión" e "manipulación".
8. Explicar as razóns polas que o cristián ama e  Realizar unha xusta valoración das técnicas
publicitarias.
celebra o amor de Deus como raíz da súa filiación.
 Explicar que significa o convite de Xesús a vivir na
verdade.
9. Saber establecer relacións entre a vida humana e
os sacramentos do bautismo, a reconciliación, a  Saber definir os trazos fundamentais dunha persoa
eucaristía e a unción dos enfermos.
sincera, unha persoa auténtica e unha persoa
honesta.
10. Sinalar na liturxia a relación de Deus cos seus fillos  Enumerar e explicar cales son as actitudes que non
e a resposta destes.
se axustan á verdade.
 Enumerar os problemas (feridas) máis incitantes da
humanidade.
 Saber localizar algúns dos conflitos máis
importantes do mundo na actualidade, dando razón
das causas que os provocan.
 Coñecer en que consiste o convite de Xesús a amar.
 Saber explicar que significa construír o reino e que
actitudes sosteñen dita construción.
 Saber dar razón do valor do compromiso cristián no
mundo para suscitar actitudes responsables e
solidarias en ben dos demais.
 Enumerar algunhas das ONGs estudadas, dando
razón dos seus fins e accións.

11. Saber identificar nalgunhas actitudes e situacións
concretas os feitos que van contra a verdade.
 Saber diferenciar as distintas concepcións
temporais: tempo circular e tempo lineal.
 Dar razón da esperanza que anima os cristiáns ante
a idea da fin do mundo.
 Explicar que di Xesús sobre o reino, un reino
presente e tamén futuro.
 Explicar correctamente a actitude da esperanza
cristiá e descubrir o seu sentido activo e non
resignado, e o compromiso persoal e social que
entraña a súa vivencia.
 Saber explicar que significa "un ceo novo e unha
terra nova" e que responsabilidade teñen os cristiáns
na súa construción.
 Explicar o significado dalgunhas palabras ou
expresións clave: morte, resurrección, esperanza,
vida eterna, ceo, inferno, segunda vinda.

12. Ilustrar con exemplos as accións sociais que a
Igrexa realiza mediante as súas institucións.

13. Explicar por que, segundo a fe cristiá, o reino de
Deus alcanzará a súa plenitude nun mundo novo,
recreado por Deus.

Departamento de Relixión do I.E.S de Viós (Abegondo)

38

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
COMPETENCIAS BÁSICAS)

DO

CURRÍCULO

PARA

3º

ESO

(RELACIONADOS

COAS

1. Sinalar os elementos das relixións primitivas que teñan algunha relación coa cultura relixiosa actual.
(Competencias Básicas nº 5,6,7,8)
2. Establecer distincións entre os relatos míticos da antigüidade e a Revelación de Deus no Cristianismo.
(Competencias Básicas nº 5,6,7,8)
3. Formular a concepción do home no cristianismo, e as súas consecuencias na fundamentación dos seus
dereitos e deberes. (Competencias Básicas nº 5)
4. Explicar a orixe e sentido do mundo e da vida, como froito do designio amoroso, misericordioso e
providente de Deus Pai. (Competencias Básicas nº 1,3,5,6,7,8)
5. Saber relacionar a Xesús Cristo coas expectativas do Antigo Testamento. (Competencia Básica nº 1,5)
6. Saber razoar o sentido da salvación do pecado e da morte que Xesús Cristo outorga ao crente.
(Competencias Básicas nº 1,5,7,8)
7. Recoñecer a mensaxe do Reino e as benaventuranzas como proxecto de vida do cristián que se identifica
con Xesús Cristo, e saber aplicar á Igrexa as parábolas do Reino. (Competencias Básicas nº 1,3,5)
8. Razoar os principios e valores que fundamentan a moral cristiá, aplicándoos especialmente á problemática
actual sobre a vida. (Competencias Básicas nº 1,5)
9. Saber dar razóns do valor da sexualidade como don de Deus e colaboración con El na creación, e saber
aplicar os fundamentos da moral cristiá á vida sexual. (Competencias Básicas nº 1,3,5)
10. Deducir do sacramento do Matrimonio os valores da entrega total, o compromiso, a fidelidade e o sentido
da procreación. (Competencias Básicas nº 1,5,7,8)
11. Comparar o sentido da felicidade, os medios para alcanzala e a proposta moral no budismo, o cristianismo
e o islam. (Competencias Básicas nº 1,5,6,7,8)
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 RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º ESO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
DO CURRICULO OFICIAL

1. Sinalar os elementos das relixións primitivas que
teñan algunha relación coa cultura relixiosa actual.
2. Establecer distincións entre os relatos míticos da
antigüidade e a Revelación de Deus no Cristianismo.

3. Formular a concepción do home no cristianismo, e
as súas consecuencias na fundamentación dos seus
dereitos e deberes.
4. Explicar a orixe e sentido do mundo e da vida, como
froito do designio amoroso, misericordioso e providente
de Deus Pai.
5. Saber relacionar a Xesús Cristo coas expectativas
do Antigo Testamento.
6. Saber razoar o sentido da salvación do pecado e
da morte que Xesús Cristo outorga ao crente.
7. Recoñecer a mensaxe do Reino e as
benaventuranzas como proxecto de vida do cristián
que se identifica con Xesús Cristo, e saber aplicar á
Igrexa as parábolas do Reino.
8. Razoar os principios e valores que fundamentan a
moral
cristiá,
aplicándoos
especialmente
á
problemática actual sobre a vida.
9. Saber dar razóns do valor da sexualidade como don
de Deus e colaboración con El na creación, e saber
aplicar os fundamentos da moral cristiá á vida sexual.
10. Deducir do sacramento do Matrimonio os valores
da entrega total, o compromiso, a fidelidade e o sentido
da procreación.
11. Comparar o sentido da felicidade, os medios para
alcanzala e a proposta moral no budismo, o
cristianismo e o islam.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEL PROYECTO CURRICULAR
– Razoar o valor da liberdade como elección da
verdade e do ben, e raíz da responsabilidade dos
propios actos (C.AV. 3, 8 e 11)
– Explicar a importancia das acciones das persoas no
seu proceso de crecemento (C.AV. 3, 8 e 11)
– Detectar os principais elementos que constitúen o
fenómeno relixioso e a súa expresión concreta no
cristianismo (C.AV. 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11)
– Saber definir os aspectos propios de cada unha das
relixións monoteístas (C.AV. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11)
– Dar razón da importancia da Biblia para a fe xudía e
cristiá (C.AV. 2, 5 e 7)
– Definir con precisión o significado dalgunhas das
moitas palabras-clave dos diferentes temas (C.AV. 1 11)
– Saber en que consiste a diferenza fundamental
entre o Antigo e o Novo Testamento, así como o
contido dos diversos libros segundo os seus xéneros
literarios (C.AV. 2, 3, 5 e 7)
– Coñecer e diferenciar algunhas características
históricas, literarias e relixiosas da Biblia, para saber
fundamentar e aplicar a mensaxe que transmite (C.AV.
2, 3, 5 e 7)
– Enumerar os xéneros literarios máis importantes da
Biblia (C.AV. 2, 3, 5 e 7)
– Razoar o fundamento da Igrexa comuñón, os seus
signos e as consecuencias na vida do crente pola
acción do Espírito (C.AV. 7)
– Definir que é, cando se inicia, en que se apoia, onde
se vive e como se expresa a fe cristiá de modo correcto
(C.AV. 2-11)
– Saber en que consisten os elementos do acto moral,
dar razón dos propios valores e opcións persoais.
Saber identificar os principios morais que emanan do
cristianismo, e que fundamentan o ben obrar, para
saber aplicalos ás diversas situacións da vida actual
(C.AV. 8, 9, 10 e 11)
– Identificar os valores fundamentais da moral cristiá
sobre o respecto á vida para saber aplicalos ás
diversas situacións da vida actual (C.AV. 8 e 9)
– Situar no tempo e no espazo os principais
acontecementos da vida da Igrexa primitiva (vida e
viaxes de San Paulo, causas e tempo do concilio de
Xerusalén, grandes persecucións etc), para valorar
adecuadamente eses acontecementos no contexto en
que se desenvolveron (C.AV. 1 e 7)
– Sintetizar a confesión de fe e os valores da primitiva
comunidade cristiá (C.AV. 1 e 7)
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO CURRÍCULO PARA 4º ESO (RELACIONADOS COAS
COMPETENCIAS BÁSICAS)
1.

Argumentar sobre o servizo que a Igrexa presta ao longo dos séculos ao transmitirnos íntegras a
mensaxe e a vida de Xesús. (Competencias Básicas nº 1,5,6,7,8)

2.

Apreciar que a santidade da Igrexa é eficaz, a pesar do pecado dos seus fillos. (Competencias
Básicas nº 1,3,5)

3.

Situar no seu contexto histórico algúns feitos da Igrexa como servizo á fe. (Competencias Básicas
1,5,6)

4.

Describir o servizo que os modelos de vida cristiáns lle achegaron á cultura de cada época.
(Competencias Básicas nº 1,3,5,6,7,8)

5.

Razoar o servizo dos concilios á transmisión da fe. (Competencias Básicas nº 1,5)

6.

Explicar o sentido relixioso das peregrinacións. (Competencias Básicas nº 1,3,5,6,7,8)

7.

Razoar o sentido das reformas da Igrexa como renovación nas súas raíces evanxélicas.
(Competencias Básicas nº 1,5)

8.

Localizar as achegas dos grandes santos e doutores da Igrexa na construción de Europa e na súa
evanxelización. (Competencias Básicas nº 1,3,4,5,6)

9.

Sinalar o servizo que a Igrexa lle realiza á cultura desde as súas institucións e persoas relevantes no
renacemento e barroco. (Competencias Básicas nº 1,5,6)

10. Describir a acción educativa e social da Igrexa no mundo contemporáneo. (Competencias Básicas
1,5,6,7,8)

nº

nº

11. Identificar os grandes fitos da arte cristiá como expresión da fe do pobo e manifestación da
acción de Deus no mundo. (Competencias Básicas nº 1,3,5,6)
12. Sinalar, en algúns textos do Concilio Vaticano II, as achegas da Igrexa sobre o diálogo co mundo.
(Competencias Básicas nº 1,3,5,6,7,8,)
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 RELACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO CURRÍCULO E OS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN DO PROXECTO CURRICULAR PARA 4º ESO
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
DO CURRICULO OFICIAL
1. Argumentar sobre o servizo que a Igrexa
presta ao longo dos séculos ao
transmitirnos íntegras a mensaxe e a
vida de Xesús.

2. Apreciar que a santidade da Igrexa é
eficaz, a pesar do pecado dos seus fillos.

3. Situar no seu contexto histórico algúns
feitos da Igrexa como servizo á fe.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
DO PROXECTO CURRICULAR
- Enumerar e saber explicar diferentes
momentos de expansión do cristianismo ao longo
da historia (Unidade 2).
- Saber que significa que o cristianismo é
universal (Unidade 2).
- Explicar o sentido e as consecuencias de
afirmar que a Igrexa é unha, santa, católica e
apostólica (Unidade 2).
- Saber explicar o significado da formulación da
fe cristiá (credo) (Unidade 3).
Enumerar como entendeu Xesús o exercicio da
autoridade (Unidade 3).
- Saber explicar coas propias palabras e
expresións que significa que a Igrexa vive grazas
á experiencia que ten de Deus (Unidade 6).
- Explicar en que consistiu a evanxelización do
mundo levada a cabo nos séculos XV e XVI e a
significatividade da presenza xesuíta en terras de
misión (Unidade 6).

- Saber os datos fundamentais da vida de san
Paulo e a súa contribución á historia do
cristianismo e da Igrexa (Unidade 2).
- Coñecer os principais datos biográficos de
Santo Agostiño e a súa achega á historia da
Igrexa (Unidade 3).
- Expoñer correctamente os principais datos da
biografía de san Bieito e resumir cal foi a súa
contribución á historia da Igrexa (Unidade 4).
- Coñecer os datos máis importantes da vida de
san Francisco de Asís, a súa importancia dentro
da Igrexa e o seu legado (Unidade 5).
- Coñecer a vida e obra de santa Teresa de
Xesús (Unidade 6).
- Coñecer os datos máis importantes da figura de
Thomas Merton, de modo particular, as súas
achegas ao diálogo interrelixioso (Unidade 9).
- Saber expoñer que é a comunidade de Santo
Exidio e cales son as características
fundamentais da súa espiritualidade e das súas
accións.

- Saber explicar correctamente o valor que ten
coñecer o propio pasado (Unidade 1).
- Enumerar e explicar cales son os elementos
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que conforman a metodoloxía do historiador
(Unidade 1).
- Saber explicar que significa que o traballo do
historiador é "un traballo sistemático" (Unidade
1).
- Coñecer os procedementos axeitados para
estudar a propia historia familiar (Unidade 1).
- Saber definir o significado de termos como
xenotipo, fenotipo, tradición, historia e xeración
(Unidade 1).
- Enumerar e saber explicar cales son as
principais fontes da historia da Igrexa (Unidade
1).
- Enumerar as características sociais, políticas,
culturais e relixiosas do Imperio Romano nos
primeiros séculos (Unidade 2).
- Saber explicar a que dificultades tiveron que
facerlles fronte os primeiros cristiáns e cáles
foron as súas reaccións (Unidade 2).
- Saber explicar en que consistiu o paso da
Igrexa perseguida a Igrexa oficial (Unidade 3).
- Coñecer a importancia e o contido dos edictos
de Milán e Tesalónica (Unidade 3).
- Saber explicar por que o cristianismo foi un
factor de unidade tras as invasións bárbaras
(Unidade 4).
- Sintetizar que significou a coroación do
emperador Carlomagno como emperador
(Unidade 4).
- Expoñer en que consistiu a guerra das
investiduras (Unidade 4).
- Coñecer que significou a expansión do islam e
como estivo a relixión cristiá na España musulmá
(Unidade 4).
- Comprender o significado que tivo a aparición
das ordes mendicantes no século XIII (Unidade 5).
- Coñecer como a Igrexa, ao longo da historia, se
fixo pobre cos máis pobres (Unidade 5).
- Saber expoñer os contidos e o significado
eclesial do Concilio de Trento (Unidade 6).
- Saber expoñer en que consistiu a reflexión
acerca da compatibilidade entre razón e fe, entre
ciencia e relixión (Unidade 7).
- Definir con precisión o significado das
seguintes palabras: fe, relixión, crenza, ciencia,
secularización (Unidade 7).
Saber
presentar
as
características
fundamentais do pensamento ilustrado.
- Expoñer con claridade en que consistiu o caso
Galileo (Unidade 7).
- Consecuencias para a Igrexa da secularización
do Estado (Unidade 7).
- A postura da Igrexa ante as consecuencias da
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4. Describir o servizo que os modelos de
vida cristiáns lle achegaron á cultura de
cada época.

5. Razoar o servizo
transmisión da fe.

dos

concilios

á

Revolución Industrial. A Rerum novarum
(Unidade 7).
- Coñecer o papel que tiveron os papas Pío IX e
León XIII na segunda metade do século XIX
(Unidade 8).
- Explicar a importancia que tivo o papa Xoán
XXIII na historia da Igrexa (Unidade 8).
- Enumerar e explicar os momentos máis
importantes da historia da Igrexa tendo como
parámetros a fidelidade e o cambio (Unidade 8).
- Saber explicar en que consistía o novo xeito de
estar no mundo para a Igrexa que o concilio
Vaticano II propugnou (Unidade 9).
- Coñecer quen foron os pontífices do final do
século XX e de comezos do século XXI, de modo
particular, cales foron as súas achegas á vida da
Igrexa (Unidade 9).
- Coñecer, enumerar e saber explicar diferentes
momentos da historia nos que existiran encontros
fracasados significativos (Unidade 10).
Coñecer
o
significado
dos
termos
"secularización" e "globalización" en relación coa
vida da Igrexa actual (Unidade 10).
- Saber enumerar e explicar a diversidade de
propostas de sentido que existen no mundo
globalizado no que estamos (Unidade 10).
- Saber dar razón de diferentes momentos de
convivencia interrelixiosa na historia da Igrexa
(Unidade 9).
- Saber explicar as características do pontificado
de Xoán Paulo II no marco da nova
evanxelización (Unidade 9).
- Definir que se entende pola crise do ideal de
progreso (Unidade 10).

- Coñecer que dicían os primeiros cristiáns
sobre a Igrexa (Unidade 2).
- Saber quen son os Pais da Igrexa de Oriente e
Occidente, e cales foron as súas principais
achegas á historia da Igrexa (Unidade 3).
- Explicar que é o monacato, como se orixinou e
que misión ten dentro da vida da Igrexa (Unidade
4).
- Saber que orixinou e en que consistiu a
reforma dos mosteiros (Unidade 5).
- Definir correctamente que significa abadía,
mosteiro, convento, mendicante e cruzada
(Unidade 5).
- Enumerar e presentar as características máis
importantes dalgúns místicos de todas as épocas
da historia da Igrexa, así como do
legado que deixaron (Unidade 6).
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6. Explicar o sentido
peregrinacións.

relixioso

das

7. Razoar o sentido das reformas da Igrexa
como renovación nas súas raíces
evanxélicas.

- Saber expoñer os contidos e o significado
eclesial do Concilio de Trento (Unidade 6).
- Coñecer as características da época na que se
convocou o concilio Vaticano II (Unidade 8).
- Coñecer as razóns para a convocatoria do
concilio Vaticano II, as súas características e as
súas achegas á sociedade e á vida interna da
Igrexa (Unidade 8).
- Enumerar e explicar cales foron as reformas
internas da Igrexa logo do concilio (Unidade 9).

- Enumerar e explicar o contido dos concilios de
Nicea, Constantinopla, Éfeso e Calcedonia
(Unidade 3).
Saber
expoñer
o
significado
das
peregrinacións, de modo particular, o Camiño de
Santiago (Unidade 5).
8. Localizar as achegas dos grandes
santos e doutores da Igrexa na
construción de Europa e na súa
evanxelización.

9. Sinalar o servizo que a Igrexa lle realiza
á cultura desde as súas institucións e
persoas relevantes no renacemento e
barroco.

10. Describir a acción educativa e social da
Igrexa no mundo contemporáneo.

- Saber en que consistiron os cismas de Oriente
e de Occidente (Unidade 5).
- Enumerar e explicar correctamente as razóns e
características da reforma protestante e da
reforma católica (Unidade 6).
- Coñecer as principais diferenzas doutrinais
entre católicos e protestantes (Unidade 6).
- Saber concretar cales foron os novos impulsos
e renovacións que se xeraron a finais do século
XIX e principios do século XX na vida da Igrexa
(Unidade 8).

- Coñecer os principais datos biográficos de
Santo Agostiño e a súa achega á historia da
Igrexa (Unidade 3).
- Coñecer a grandes trazos como foi a relación
entre o poder e a autoridade nas etapas máis
significativas da vida da Igrexa (Unidade 3).
- Expoñer correctamente os principais datos da
biografía de san Bieito e resumir cal foi a súa
contribución á historia da Igrexa (Unidade 4).
- Coñecer os datos máis importantes da vida de
san Francisco de Asís, a súa importancia dentro
da Igrexa e o seu legado (Unidade 5).
- Ter unha mínima información de san Vicente de
Paúl e da Nai Teresa de Calcuta, así como do seu
legado, como respostas eclesiais ao clamor dos
máis pobres (Unidade 5).
- Coñecer a vida e obra de santa Teresa de
Xesús (Unidade 6).
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- Explicar en que consistiu a evanxelización do
mundo levada a cabo nos séculos XV e XVI e a
importancia da presenza xesuíta en terras de
misión (Unidade 6).
- Saber explicar que significa que a arte
renacentista e barroca é unha arte humanizada
ao servizo da fe (Unidade 6).
- Saber enumerar as características do Deus
que revela Xesús (Unidade 6).
- A razoabilidade da fe (Unidade 7).

11. Identificar os grandes fitos da arte cristiá
como expresión da fe do pobo e
manifestación da acción de Deus no
mundo.

12. Sinalar, en algúns textos do Concilio
Vaticano II, as achegas da Igrexa sobre
o diálogo co mundo.

- Saber explicar que significa que a Igrexa está
ao servizo do mundo (Unidade 4).
- Saber explicar como se relacionou Xesús cos
pobres (Unidade 5).
- Saber enumerar as características do Deus
que revela Xesús (Unidade 6).
- Coñecer cal foi a actitude de Xesús ante as
institucións relixiosas. Xesús, un reformador
(Unidade 8).
- Definir correctamente a virtude cristiá da
esperanza.
- Coñecer que trazos específicos conforman o
esencial e diferenciador da experiencia relixiosa
cristiá (Unidade 10).
- Recoñecer obras concretas pertencentes á
arte dos primeiros cristiáns (Unidade 2).
- Caracterizar a arte paleocristiá e bizantina en
obras concretas (Unidade 3).
- Expoñer as características e finalidades
fundamentais da arte románica (Unidade 4).
- Saber as principais características e finalidade
da arte gótica (Unidade 5).
- Saber explicar que significa que a arte
renacentista e barroca é unha arte humanizada
ao servizo da fe (Unidade 6).
- Arte e relixión nos séculos XVIII-XIX: entre a
secularización e o esquecemento (Unidade 7).
- Saber definir os trazos máis característicos da
arte relixiosa do século XX (Unidade 8).
- Coñecer a expresión relixiosa na arte de finais
do século XX (Unidade 9).
- Coñecer como a Igrexa, ao longo da historia, se
fixo pobre cos máis pobres (Unidade 5).
- Coñecer en que consiste e cales son as
características máis sobresaíntes do compromiso
ecuménico e do diálogo interrelixioso levado a
cabo pola Igrexa na actualidade (Unidade 9).
- Sinalar que significa que o cristianismo está
comprometido co presente e co futuro (UD 10).
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6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

Principios metodolóxicos

No proceso educativo preténdese que cada alumno alcance o seu máximo desenrolo persoal. Para
conseguilo, é preciso espertar o interese e fomentar a actitude positiva e a creatividade no traballo escolar.
Na clase de relixión non resultará difícil crear este ambiente de participación, xa que o feito relixioso está aí,
na vida cotiá e na historia cultural do individuo e do grupo. O profesor solicita colaboración ós alumnos: unhas
veces para expoñer as súas experiencias nun diálogo vivo, outras para investigar con máis profundidade e
presentar as conclusións por escrito.
Na ensinanza da relixión deben empregarse tódolos métodos pedagóxicos. O estudio de casos
concretos, a investigación individual ou grupal, o diálogo na clase, a exposición de temas, o análise de
determinadas situacións, o debate sobre noticias impactantes,etc.Os criterios pedagóxicos serían os
seguintes:

a) Partir da experiencia do alumno: O alumno posúe un conxunto de experiencias e de ideas sobre a
realidade que o rodea, que deben ser empregadas como punto de partida para os seus novos aprendizaxes
e coñecementos. O conectar coa experiencia do alumno espertase nel un maior interese e motivación, o cal
é de gran importancia nos años da Educación Secundaria. Ademais con iso facilitarase a adquisición de
aprendizaxes significativos.
b) Conceder unha particular importancia á actividade persoal do alumno: suscitando e favorecendo
o exercicio das súas facultades e das súas capacidades, o que contribúe a un aprendizaxe máis significativo
e máis dinámico. Por outra parte, o feito de que se potencie o traballo persoal non significa que se reste
importancia ó traballo en grupo, o que favorece o desenrolo da dimensión social do alumno.
c) Atender ó feito de que os alumnos son diferentes entre si. No proceso educativo deberase
procurar que cada alumno alcance o seu máximo desenrolo persoal e exercite realmente as súas
capacidades, adaptando as ensinanzas e as actividades ás posibilidades, necesidades e intereses de cada
un.
d) Aplicar estratexias de exposición e de indagación; tendo en conta a importancia destas últimas
xa que serven de estímulo o alumno para realizar unhas actividades de búsqueda que poden ser moi variadas:
localizar textos da Biblia, consultar unha enciclopedia ou un dicionario, buscar unha determinada información
nun libro de historia ou en Internet, facer unha enquisa ou aplicar un cuestionario, recoller unha determinada
información do seu entorno,etc.
e) Fomentar a creatividade e a expresión persoal do alumno: a formación relixiosa debe servir de
axuda ós alumnos para a elaboración de xuízos persoais e para expresar de modo persoal e libre a súa visión
cristiá da vida.
f) Establecer as bases para un diálogo coa realidade cultural nunha dobre dimensión: en primeiro
lugar, dándolles a coñecer a influencia mutua entre o feito relixioso e a cultura occidental; e despois,
axudándolles a xulgar e a valorar os feitos culturais (ideas, actitudes, comportamentos, etc.) á luz da fe. Neste
sentido é importante destacar a importancia da interdisciplinariedade, relacionando os coñecementos que van
adquirindo nas clases de relixión cós que adquiren noutras áreas.
g) Impartir a clase de relixión nun clima que facilite a liberdade do alumno: o coñecemento da fe
ofrecese, non se impón.
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Metodoloxía que se vai aplicar
A presente programación posibilita unha concreción didáctica que deberá partir do nivel de
desenvolvemento dos alumnos e dos coñecementos previos acadados. Desta maneira posibilitará a
construción de aprendizaxes significativas (aprender a aprender) mediante estratexias cognitivas que
permitan modificar os esquemas previos e a aplicación de destrezas de planificación e regulación da propia
actividade de aprendizaxe. Empregaremos diversas técnicas e estratexias docentes, como o fomento do
traballo en equipo, a busca persoal de información complementaria, a provocación da curiosidade por coñecer
acontecementos que explican en gran parte a nosa actualidade, e a creatividade que posibilite unha
dimensión gratificante do esforzo que toda aprendizaxe implica.
Para iso, as actividades programadas serán o máis variadas posibles e adaptadas ao grao de
desenvolvemento de cada unidade e aos diferentes niveis da clase. Destacamos as actividades iniciais
como os test autoavaliativos, a técnica da choiva de ideas (brain storm), etc., que nos permiten detectar os
coñecementos previos, tanto polos propios alumnos como polo profesor, facilitándonos axustar estratexias e
metodoloxías; tamén as actividades de desenvolvemento como os comentarios de textos bíblicos,
teolóxicos, artigos de periódicos ou revistas; a análise de mapas e gráficos, que posibilitan a fixación espacial
e temporal dos acontecementos máis importantes na Historia da Igrexa; a interpretación de cadros e outras
imaxes, con máis capacidade suxerinte da vida relixiosa, e o visionado de documentais e películas, que nos
permiten profundizar en aspectos clave da vida cristiá.
Como conclusión, consideramos importante a nivel metodolóxico:


Plantexar os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en relación cos
obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e propiciar procesos de busca
e elaboración de informacións.



Traballar con diferentes fontes de información.



Empregar unha metodoloxía dinámica, interactiva, participativa.



Aplicar diversidade de recursos (manuais, bíblicos, audiovisuais, informáticos...)



Crear un ambiente adecuado de traballo, humano e intelectual, para o cal haberá que prever
eficazmente as formas de organizar o espazo, o tempo, e o traballo individual e en equipo (moi
relevante este último).



Propiciar a elaboración, consolidación e maduración de conclusións persoais dende o punto de
vista relixioso, acerca dos contidos traballados que permitan unha progresiva complexidade dos
esquemas de coñecementos dos alumnos para ir construíndo solidamente o proceso de aprendizaxe.



Facilitar dende unha óptica de vida cristiá, a aplicación do aprendido a outras situacións e contextos
para propiciar a participación dos alumnos na solución de conflitos e problemas reais.

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

A materia observará e concretará os principios de carácter psicopedagóxico que constitúen a
referencia esencial para unha formulación curricular coherente e integradora entre todas as disciplinas dunha
etapa que debe respectar un carácter común á vez que respectuoso coas diferenzas individuais. Son os
seguintes:


A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o desenvolvemento
da actividade construtiva do alumno. Terá como referente o desenvolvemento das competencias básicas
da educación básica.



Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno, o que significa considerar tanto as súas
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capacidades como os seus coñecementos previos.


Orientaremos a nosa acción a estimular no alumno a capacidade de aprender a aprender.



Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e significativas.



Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado.



Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación pedagóxica,
que proporcione ao alumno información sobre o seu proceso de aprendizaxe e permita a participación
do alumno no mesmo a través da autoavaliación e a coavaliación.



Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización e de autonomía do alumno.
Os contidos da materia preséntanse organizados en conxuntos temáticos de carácter analítico e
disciplinar. No entanto, estes conxuntos integraranse na aula a través de unidades didácticas que
favorecerán a materialización do principio de interdisciplinariedade e intradisciplinariedade.
En resumo, polo que respecta aos materiais, recursos didácticos e organización de espazos, os
contidos e obxectivos planificados non serán traballados só na aula, senón que se aproveitarán na medida
que sexan necesarios para un mellor desenvolvemento didáctico nos diferentes espazos do centro, como a
biblioteca, as salas de usos múltiples, a aula de informática, as aulas ABALAR e o salón de actos.
Estes espazos posibilitan a aplicación e aproveitamento dunha maior variedade de recursos
didácticos como libros de consulta (bíblicos, teolóxicos, filosóficos históricos, divulgación científica, etc.),
mapas (Palestina en tempos de Xesús, expansión do cristianismo, etc.), documentais (sobre as grandes
figuras da relixión cristiá como Xoán Paulo II, Teresa de Calcuta, etc.), películas (como “Xesús de Nazaret”,
“Os dez Mandamentos”, etc.), páxinas web (ONGD, Conferencia Episcopal, Vaticano, etc.), ou xogos; e
todos eles veñen a complementar ás explicacións do profesor, ao libro de texto e ao traballo no caderno
dos alumnos. Tamén se ofrece a posibilidade da utilización de apuntamentos do profesorado ou fotocopias
para os alumnos, sempre e cando consideremos que é necesario profundizar nalgún tema, ben porque o libro
de texto non o recolle, ou ben porque non se adapta suficientemente ás nosas necesidades.
No caso de que fora necesario traballar os temas dende o fogar a comunicación reciproca entre
alumno e profesor realizaríase a través de distintas plataformas dixitais: Aula Virtual, Web do centro, correo
electrónico ou Blog, segundo as posibilidades dos alumnos.
Cabe destacar a utilización do noso Blog: www.elprofedereli.blogspot.com como material
novedoso para o alumnado.

LIBROS DE TEXTO


1º E.S.O.:

Relixión Católica SILOE. Ed. SM-PPC

(aconsellado pero non é obrigatorio)



2º E.S.O.:

Relixión Católica SILOE. Ed. SM-PPC

(aconsellado pero non é obrigatorio)



3º E.S.O.:

Relixión Católica SILOE. Ed. SM-PPC

(aconsellado pero non é obrigatorio)



4º E.S.O.:

Relixión Católica SILOE. Ed. SM-PPC

(aconsellado pero non é obrigatorio)
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8. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación na materia de Relixión, que se realizará ao longo de cada trimestre, terá como finalidade
valorar a evolución do alumno no seu proceso de ensino-aprendizaxe tendo en conta a secuenciación de
contidos que se estrutura para cada curso da E.S.O. Tamén facilitará ao profesor a recollida de información
precisa que lle permita axustar as medidas educativas necesarias para que cada alumno poida acadar
as capacidades básicas expresadas nos obxectivos.
Atendendo ao momento en que se realizará a avaliación, o seguimento ao alumno farase en tres fases:


Inicial: Se realizará ao inicio de cada UD, cunha función formativa e de diagnose da realidade da que
parten os rapaces (test autoavaliativos, choiva de ideas, etc.)



Procesual: Feita ao longo do curso co fin de detectar dificultades ou desaxustes na aprendizaxe e
tomar medidas para corrixilos. Realizarase a través de actividades habituais de ensinanza
(observación na aula, traballos dos alumnos, etc.)



Final: Realizarase ao final do proceso cunha función sumativa complementaria da formativa e de
diagnose, para comprobar o grao de adquisición das competencias básicas. Non se valoran só os
resultados senón a valía do proceso.



É importante insistir en que a fe do alumno (téñaa ou non), non é o obxectivo da avaliación, e esta
deberá respectar a intimidade da conciencia persoal de cada un, o que obriga ao profesor de relixión
a avaliar tan só as competencias básicas que se propoñen na materia dende esta programación.

Posto que no proceso de ensinanza-aprendizaxe os obxectivos establecen contidos e competencias
básicas diversas, a avaliación na materia de Relixión deberá valorar todos estes aspectos. Así pois os
procedementos e instrumentos de avaliación constan dos seguintes indicadores:


A ficha de seguimento do profesor, que valorará a asistencia, actitude, participación, cumprimento
das actividades obrigatorias e a realización de actividades voluntarias.



Amosar unha actitude positiva cara á materia de Relixión logrando a adquisición dos valores que
son necesarios para unha convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo dese xeito
un espírito crítico e solidario.



A realización de probas escritas ou traballos obrigatorios, (individuais ou en equipo). Tamén é
destacable a observación directa na clase.



As tarefas realizadas na aula e a través dos cinefórum e a visualización de documentais.



A corrección do caderno de clase do alumno, no que este recollerá tódalas actividades propostas,
así como as conclusións dos debates, postas en común, apuntes de clase, traballos persoais, etc.
realizados durante o curso. O caderno de clase entregarase ao profesor (se este así o requirise), para
a cualificación de cada avaliación así como ao remate do curso.



A análise, síntese, interpretación, produción, resolución de problemas e o uso da información.



A responsabilidade, o esforzo, o respecto, o traballo en equipo, a participación, a tolerancia e a
creatividade.
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9. OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O curso estrutúrase en tres avaliacións que serán cualificadas cunha nota numérica enteira, a
cualificación obtida será unha nota de 1 a 10, sendo a nota mínima un 5.
En canto as porcentaxes que serán aplicadas na cualificación para a consecución das Competencias
Básicas, valorarase cun 70% da nota das competencias básicas reflectidas nas probas escritas (unha por
cada avaliación), podendo ser estas substituídas por un traballo obrigatorio, deste xeito amosarán unha
avaliación positiva en relación aos contidos mínimos esixibles.
Tamén cabe destacar que neste apartado, o profesor avaliará continuamente e de xeito oral aos seus
alumnos a base de numerosas cuestións sobre a materia ou dos distintos temas que se estean abordando
nese momento, polo que estes criterios de cualificación: proba escrita ou traballo obrigatorio, tamén poderán
ser substituídos por puntos positivos a maiores na nota final, outorgando un máximo de cinco puntos
positivos por alumno en cada avaliación.
Os procedementos para a obtención das competencias básicas valoraranse un 25%, téndose en conta
a revisión periódica do caderno do alumno, como a súa presentación e estruturación, apuntes, exercicios e
outras actividades, ademais do traballo na aula, individual e en equipo.
A actitude e o esforzo son esenciais para obter unha cualificación positiva das competencias básicas
e valoraranse outro 30%, téndose en conta a súa participación activa na aula, o seu esforzo persoal, a súa
predisposición para realizar as tarefas en grupo amosando sempre unha actitude positiva cara á materia e
o profesor de Relixión; e o seu comportamento, evitando condutas agresivas ou disruptivas, coidando dos
materiais e instalacións da aula, traendo e coidando dos seu propios materiais, etc.
A ASISTENCIA SERÁ OBRIGATORIA PARA PODER SUPERAR A MATERIA.

En resumo, á hora de avaliar teranse en conta os seguintes criterios:
CUESTIÓNS ORAIS
OU EXAME OU
TRABALLO
70%

TRABALLO
E ESFORZO
30%

A nota final de Xuño será a media das tres avaliacións. Se algún alumno suspende máis dunha
avaliación deberá facer unha proba escrita final global, podendo ser esta substituída pola entrega dun
traballo segundo o acordado co profesor.
Para os alumnos que non promocionen en Xuño, haberá unha proba extraordinaria en Setembro
á que se lle aplicarán os criterios mencionados anteriormente.

No caso de ter que traballar de xeito telemático , os traballos han de ser presentados no tempo e
hora precisos evitando presentalos todos xuntos ou en horario non axeitado . Facilitarase o alumnado o
método de comunicación co profesor que mellor se adapte ás súas circunstacias persoais.
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10. Mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva
 CONTIDOS DO CURRÍCULO PARA 1º ESO


O ser humano primitivo fronte ao medio, a morte e o alén. O sentido dos cultos funerarios e os ritos
sacrificiais.



Os relatos míticos sobre o home e Deus nas relixións xa desaparecidas: Mesopotamia, Exipto,
Grecia e Roma.



A multiplicidade de deuses no Hinduísmo. O seu sentido sacral da vida e a presenza de Deus.



Deus Pai creador, misericordioso e providente. Concepción cristiá da vida. Ordenación da
actividade humana ao ben da creación.



O ser humano creado por Deus. Unidade corpo e espírito. O home fillo de Deus.



O home rompe con Deus polo pecado. A súa rectificación e perfeccionamento en Cristo. A dor e a
morte.



Deus revélase en Xesús Cristo. A salvación e a redención de Xesús Cristo. A resurrección e a vida
eterna.



Sentido e significado dalgúns nomes de Cristo no Novo Testamento: Fillo de Deus, Mesías, Señor.



Reino de Deus e Igrexa. Significado, realización e transcendencia.



As Benaventuranzas, anuncio gozoso de Deus e o seu reinado. Seguimento e identificación con
Xesús Cristo.



A vida como proxecto persoal. A dignidade da persoa. A persoa humana, principal preocupación da
Igrexa. A moral do amor.



Sentido e finalidade básica da sexualidade. Valor integrador da sexualidade como don de
Deus. Respecto e valoración de ambos os sexos.



O sacramento do Matrimonio e a súa moral. Responsabilidade educativa da familia. O divorcio e a
súa problemática.



A moralidade dos actos no Cristianismo, e a súa relación coa proposta moral do Budismo (sentido
da felicidade) e do Islam (valor moral das obras).



Virxe María, modelo do crente
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 CONTIDOS DO CURRÍCULO PARA 2. º ESO



O fenómeno relixioso e a súa linguaxe. A busca de Deus e a súa expresión relixiosa, histórica, cultural
e social.



A experiencia relixiosa como realidade antropolóxica. O sentido da transcendencia. As grandes
preguntas do home onde se enraíza o relixioso.



A plenitude da experiencia relixiosa: o encontro do home con Deus. O cristianismo e a revelación de
Deus nos acontecementos e palabras testemuñados pola Sagrada Escritura.



O mal e o pecado. A ruptura do home con Deus. O valor das mediacións.



Xesucristo, verdadeiro Deus e verdadeiro home, Mediador noso.



Xesucristo revélalle ao home a súa orixe, a súa condición e o seu destino como fillo de Deus.



A confesión de fe na encarnación, morte e resurrección de Xesús nas primeiras comunidades cristiás.
A presenza de María no Misterio de Cristo.



A presenza viva de Deus na Igrexa, sacramento universal de salvación. A Igrexa continúa a obra de
Xesucristo, animada polo Espírito Santo.



A fe e o seguimento. A santidade como meta de todo cristián.



Manifestacións da graza de Deus: orixe, finalidade e sentido dos sacramentos do bautismo, a
reconciliación, a eucaristía e a unción dos enfermos. Relacións entre estes sacramentos e a vida
humana.



A liturxia como expresión da relación de Deus cos homes e dos homes con El. Orixe e actualidade.
O valor da oración.



Moral das relacións do home con Deus: 1º, 2º e 3º mandamentos.



Moral en relación coa verdade e coa autenticidade persoal. A súa presenza nos medios de
comunicación.



Compromiso dos cristiáns na construción da cidade terrestre e valoración das achegas doutras
relixións.



A civilización do amor: Deus promete un ceo novo e unha terra nova.
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 CONTIDOS DO CURRÍCULO PARA 3.º ESO


O proxecto de Deus sobre o home segundo o xudaísmo, o cristianismo e o islam.



A revelación progresiva de Deus no pobo de Israel. O xudaísmo.



Fontes da revelación de Deus: Escritura, tradición e maxisterio.



Elementos básicos de interpretación da Biblia. Xéneros literarios. Os libros do Antigo Testamento e
do Novo Testamento: división, descrición e autores.




Deus, misterio de comuñón: a Trindade. Fundamentación bíblica e formación da doutrina trinitaria.
Análise das fontes (xudías, romanas e cristiás) sobre a vida de Xesús e o seu tempo. A
historicidade dos Evanxeos. Xesús Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro home.



Xesús Cristo convoca e congrega a comunidade dos seus discípulos. A Igrexa, Misterio de
comuñón. O Espírito Santo forza e vida dos crentes.



A Igrexa, Pobo de Deus. A misión da Igrexa: catolicidade e carácter misioneiro. Os sacramentos da
Confirmación e a Orde sacerdotal.



A fe, resposta dos cristiáns á persoa de Xesús Cristo. Razóns para crer e actitudes dos crentes. As
benaventuranzas



Fundamentos da dimensión moral da persoa. A conciencia moral. A relación con Deus e cos irmáns.
Liberdade e busca voluntaria do ben.



Moral da vida humana e problemática actual: manipulación xenética, aborto, eutanasia, lexítima
defensa, pena de morte, drogas e alcoholismo.
A Igrexa primitiva nos Feitos dos Apóstolos. A súa implantación nos séculos II e III. A Igrexa
doméstica. Primeiras persecucións. Ministerios nas primeiras comunidades.




Primeira arte cristiá: o Bo Pastor, as catacumbas, símbolos cristiáns das comunidades apostólicas.



A influencia das relixións monoteístas na configuración da historia e cultura española. Presenza
dalgúns elementos artísticos.



María, realización da esperanza.



A vinda do Señor, o xuízo e a vida eterna.
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 CONTIDOS DO CURRÍCULO PARA 4.º ESO


O misterio da Igrexa. Realidade visible e espiritual. Misterio da unión dos homes con Deus.



A presenza e realización das notas da Igrexa ao longo da historia.



A Igrexa, unidade dos cristiáns nun só Corpo, cuxa vida é Cristo.



Final da vixencia do paganismo e extensión do cristianismo no Imperio Romano. Constantino e o
Edicto de Milán. San Xerónimo e Santo Agostiño. Concilios de Éfeso e Calcedonia. Algunhas
desviacións doutrinais. Diálogo fe-cultura nos primeiros séculos.



A cultura cristiá antiga. A basílica paleocristiá. «As Confesións» de Santo Agostiño.



A evanxelización de Europa. O monacato: a regra beneditina. Mahoma: o mesianismo islámico e a
disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidoro. Carlos Magno e a Europa cristiá. Fundación
dos Estados Pontificios. A relixión cristiá na España musulmá. O rito mozárabe.



As basílicas visigóticas e románicas: arquitectura, escultura e pintura.



O primeiro cambio de milenio. Cisma de Oriente. As peregrinacións: o camiño de Santiago,
vertebrador de Europa. Preservación dos Santos Lugares: as Cruzadas. As ordes militares. A reforma
do monacato: Cluny e San Bernardo. O movemento a favor da pobreza e as ordes mendicantes: San
Francisco de Asís e San Domingo de Guzmán. Aviñón e o Cisma de Occidente.



A catedral gótica: arquitectura, escultura e vidreiras. O canto gregoriano.



O Cristianismo durante o Renacemento e o Barroco. A importancia da Universidade: Duns Scoto,
Santo Anselmo, San Tomé. A reforma protestante. Trento e a reforma católica. Novas ordes relixiosas.
Grandes santos e místicos españois: Santa Teresa de Xesús, San Juan de la Cruz e Santo Ignacio
de Loyola. A Inquisición. A evanxelización do Novo Mundo: a defensa dos indios e as reducións do
Paraguai.



A arte cristiá no Renacemento e no Barroco. A literatura mística. A música como expresión da
experiencia relixiosa.



A Igrexa no mundo contemporáneo. O conflito fe-razón. A preocupación pola cuestión social. As
novas ordes relixiosas, pioneiras na educación, a sanidade e a asistencia. Grandes educadores
cristiáns. A expansión misioneira e a presenza da Igrexa no "cuarto mundo". Ciencia e relixión.



A expresión contemporánea da arte cristiá. Rexurdir da pintura mística e ecuménica. A concepción
relixiosa moderna en arquitectura. A música relixiosa actual. A poesía mística hoxe.



O encontro coa modernidade e a renovación interior da Igrexa contemporánea: o Concilio Vaticano
II. Liñas mestras das Constitucións. Totalitarismos de Estado e a súa catástrofe moral. O
Holocausto. Xudaísmo e islam contemporáneos: tradición e modernidade.



O segundo cambio de milenio. A presenza do relixioso nos medios de comunicación e a creación
virtual de opinión.
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11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A variedade de alumnos, de centros e de ambientes culturais requiriría a elaboración duns materiais
específicos para cada caso, e máis na área de Relixión.
O Departamento de Relixión tivo en conta esta circunstancia de diversidade e oferta múltiples
posibilidades de traballo capaces de atender a colectivos de diversa índole. No obstante, é o profesor, no
contexto concreto da súa clase, o que debe seleccionar qué contidos deben ser traballados e cales non. El é
quen debe marcar qué pasos hai que seguir e qué metas hai que alcanzar.
Empregaranse as medidas de atención á diversidade que sexan necesarias en coordinación co
equipo de orientación: prestarase apoio dentro da aula aos alumnos e alumnas que o requiran e faranse as
adaptacións curriculares que se estimen oportunas. Estas últimas serán elaboradas despois dunha avaliación
inicial.
O asesoramento do Departamento de Orientación será moi importante cara a detección e
aplicación das medidas oportunas aos alumnos con necesidades específicas de apoio, as cales serán sempre
de carácter extraordinario e aplicables só no caso de que as medidas ordinarias non dean resultado.Nas
unidades didácticas inclúense contidos para aqueles alumnos que poden ampliar o desenrolo das súas
capacidades. Tamén se ten en conta aos alumnos que teñen dificultades para realizar correctamente o
proceso de aprendizaxe e propóñense actividades de reforzo. Pensando nestes alumnos ofrécense sínteses
moi breves e actividades sinxelas que facilitan o adecuado aprendizaxe.
En cada unidade didáctica, e especialmente no libro do profesor, danse indicacións específicas para
o tratamento da diversidade e suxírense exercicios de reforzo e de ampliación.

12. PROGRAMA DE REFORZO E RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DOS CURSOS
ANTERIORES

Os alumnos coa materia pendente do curso anterior serán avaliados polo profesor que lles deu
clase no curso pasado, para superar a materia terán que pasar tres convocatorias de exames, un cada
trimestre, ou ben entregar un traballo periodicamente segundo o acordado co profesor.
A materia pendente será aprobada, cando na opinión do profesor de Relixión as probas escritas ou
traballos entregados, sexan superados atendendo aos obxectivos e contidos mínimos dos diferentes niveis,
así como aos criterios e instrumentos de avaliación desta programación.
Se o alumno non acadara os obxectivos mínimos ao longo do curso poderá optar por realizar unha
nova proba de pendentes en Setembro.
Os materiais de reforzo para a materia pendente serán os propios do nivel e curso no que estivese
matriculado o alumno: o libro de texto. Nestes materiais, o profesor de Relixión determinará as actividades
dos mesmos que cubran os contidos mínimos relativos ao nivel pendente que debe superar o alumno. O
profesor coa materia pendente poderá establecer outros materiais de reforzo se o estima oportuno para
acadar os obxectivos.

Cando remate o tempo establecdo para a celebración da terceira avaliación os alumnos que
conseguiran superar dita avaliación continuarán o curso lectivo normal realizando actividades de reforzo e
ampliación acordes co nivel académico do curso no que estean amtriculados
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

OBXECTIVOS:



Achegar aos alumnos á cultura relixiosa do seu entorno.



Recoñecer os distintos símbolos e obxectos relixiosos cristiáns.



Levar a cabo actividades conxuntas con outros departamentos e Institutos cercanos.



Completar a formación relixiosa dos alumnos estudando a súa aplicación práctica.



Posibilitar un maior achegamento entre o profesor e o alumno.



Facilitar a convivencia e favorecer os valores da solidariedade e o traballo en equipo.

As actividades deste Departamento de Relixión realizaranse sempre en coordinación co
Departamento de Actividades Extraescolares que no noso Centro, está baixo a supervisión da dirección.
Por iso, a temporalización de cada actividade concreta farase co Plan que se establece nos primeiros días de
curso e cando se teñan os datos concretos de cada grupo. Ademais terase en conta que, como para algunha
das actividades é preciso utilizar días non lectivos, será imprescindible contar co permiso especial das
familias. Asimesmo, como é normativo, todo o Plan pasará polo Consello Escolar do Centro.
Valorarase coa Xefatura de Estudos a oportunidade de deixar, ou non, participar aos alumnos que
foran apercibidos por mal comportamento aínda que os seus pais ou titores lles deixen permiso para asistir á
actividade.
Tamén nalgúns casos as actividades realizaranse en colaboración con outros Institutos para
abaratar custos e para maior enriquecemento cultural dos nosos alumnos: IES David Buján (Cambre), IES de
Viós (Abegondo), IES de Carral, CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral), IES Castro Alobre (Vilagarcía de
Arousa), etc.
Intentarase que as distintas actividades complementarias e extraescolares que se poidan levar a
cabo, non coincidan, (a ser posible), co derradeiro mes do terceiro trimestre.
Aínda que o prioritario desta programación é propor obxectivos e metas realistas, hai que ter en conta
que a súa consecución depende dos medios dispoñibles, do tempo e da colaboración dos alumnos, pais,
titores de cada grupo e dos outros profesores do Instituto. Se todas estas circunstancias se conxugasen,
cabería a posibilidade de realizar unha Viaxe de Estudos para os alumnos de 2º da ESO (Madrid, Andalucía
ou Comunidade Valenciana), e a peregrinación dun ou de tres días a Santiago de Compostela para os
alumnos da ESO (enmarcado no camiño de Santiago).
Hai outras actividades, como a participación no CEAM (Centro de Educación Ambiental), e no
Programa de Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados, que están a expensas da súa
presentación no B.O.E., a finais de 2.013, o que obrigaría ao Departamento de Relixión a presentar un
proxecto a un ou ámbolos centros para poder participar nas súas actividades. De ser aceptada a nosa
participación poderíase realizar no 2.013 (neste curso ou no seguinte).
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Engadiranse tamén á programación aquelas actividades que poidan xurdir ao longo do curso e que
non se contemplaron ao inicio do mesmo, como congresos, (LQDVI –lo que de verdad importa-), charlas,
coloquios (con representantes doutras relixións), ou obradoiros desenvolvidos principalmente pola ONGD
Solidariedade Internacional, ou outras saídas do recinto escolar. Este aspecto sempre quedaría reflectido
no libro de actas do Departamento de Relixión.
Neste curso procurarse aproveitar a experiencia de cursos anteriores con actividades dunha xornada
ou puntuais e outras máis continuas a cotío, de xeito que escolleremos facer actividades de todas as posibles
que referimos axiña repartidas segundo os diferentes cursos.

POSIBLES VISITAS A REALIZAR

1º - 2 º ESO
 Visita a Santa María de Cambre.
 Visita ao Museo Arqueolóxico de Cambre.
 Visita á capela da Lanzada.
 Visita a San Andrés de Teixido.
 Visita ao mosteiro de Caaveiro e as fragas do Eume.
 Roteiro de Sendeirismo: Arredor de Cambre, e Camiño Inglés.
 Viaxe de Estudos (Madrid, Andalucía ou Comunidade Valenciana).
 Participación no CEAM (Centro de Educación Ambiental).
 Convivencia Entreculturas con outros centros educativos (fin de semana).
 Camiño de Santiago (unha ou varias etapas). Peregrinación a Santiago de Compostela.

3º - 4º ESO
 Visita á capela da Lanzada.
 Visita a san Andrés de Teixido.
 Visita ao mosteiro de Caaveiro e as fragas do Eume.
 Participación no Programa de Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados
 Roteiro de Sendeirismo: Arredor de Cambre, e Camiño Inglés.
 Camiño de Santiago (unha ou varias etapas). Peregrinación a Santiago de Compostela.
 Convivencia Entreculturas con outros centros educativos (fin de semana).
 Viaxe de Estudos (Madrid, Andalucía ou Comunidade Valenciana).
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14. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR

O proxecto lector é un documento que integra todas as intervencións do centro destinadas ao fomento
da lectura, da escritura e das habilidades informativas. Os obxectivos deste proxecto son: desenvolver a
competencia lectora, favorecer a competencia literaria, educar no uso crítico da información, fomentar o hábito
da lectura e apoiar a adquisición das competencias básicas.
Dende a área de relixión realízanse diversas actividades educativas destinadas a que os nosos alumnos
alcancen os obxectivos do proxecto lector; actividades relacionadas coa lectura, comprensión lectora, busca
e tratamento da información, etc. Entre estas actividades podemos destacar: lecturas en voz alta, resumos,
mapas conceptuais e esquemas, utilización de enciclopedias, dicionarios, periódicos, lecturas de distintos
pasaxes da Biblia, biografías de personaxes clave no cristianismo, etc. Todo iso, a partir de lecturas axeitadas
á súa idade, características e necesidades. Lecturas que, ademais, procuramos que lles resulten amenas e
divertidas, á vez que educativas, xa que tratamos de introducilos no hábito da lectura.
No Departamento de Relixión contamos con material educativo neste sentido, e ademais contamos coa
colaboración da biblioteca do centro.
Os profesores de Relixión realizaremos un seguimento exhaustivo destas actividades, e periodicamente
a súa avaliación.
O Departamento de Relixión propón e aconsella algunhas lecturas que consideramos bastante
axeitadas para os nosos alumnos, e poden dispoñer delas ben na Biblioteca do centro, ou ben no
departamento:




















10 palabras clave en religión. A. Torres Queiruga.
10 palabras clave sobre Jesús de Nazaret. J.J. Tamayo (dir.)
10 palabras clave sobre la Iglesia. AA.VV.
10 palabras clave sobre los símbolos cristianos. Casiano Floristán.
50 cartas a Dios. AA VV.
Atlas histórico de la Biblia.
Atlas histórico de las religiones. Karen Farrinton.
Colección Piruletas de Filosofía.
El canto del pájaro. Anthony de Mello.
El diario de Ana Frank.
El Señor de los amigos. (cómic) J. L. Cortés.
Historia de la Iglesia (I-II). Juan de Isasa.
Historia de las Religiones. Manuel Guerra.
Introducción a la bioética. AA.VV.
Jesús de Nazaret. Joseph Ratzinger.
La Biblia didáctica.
La Semana Santa. Casiano Floristán.
Miryam de Nazaret. Juan de Isasa.
Un señor como Dios manda. (cómic). J.L. Cortés.

Segundo o Plan Lector do centro, establécese para o curso 2.020/21 un tempo específico para a
lectura escolar cos seguintes OBXECTIVOS:
 Desenvolver a competencia lingüística.
 Fomentar o hábito da lectura.
 Propoñerlle aos alumnado unha serie de lecturas axeitadas a súa idade, intereses, etc.
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O Plan Lector do centro desenvolve as seguintes características:
 De quince minutos os luns, martes e venres despois do recreo.
 Lectura individual e silenciosa.
 Lectura de libre elección, supervisada polo profesor.
 De forma simultánea en tódalas áreas e niveis da etapa educativa.
 Tempo sen interrupcións do exterior.
 O profesor de be ser modelo; evitará ler a prensa nese momento.
 O equipo da Biblioteca aportará mochilas para as aulas coas novidades, xunto con outras
actividades de fomento da lectura.
 Cada Departamento Didáctico aportará listados de lecturas relacionados coa materia impartida.

15. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese nunha
peza clave na educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social fai que deban estar
presentes nos centros educativos, de modo que os alumnos adquiran os coñecementos e habilidades
necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización en todos os ámbitos: educativos, familiares ou
de pracer.
Trátase de que o alumnado, ao rematar a súa escolarización obrigatoria, alcanzara unha competencia
dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar
información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van dende o acceso á
información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada; todo isto tendo en conta a situación
xeográfica, social e persoal do alumnado, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e as infraestruturas
dispoñibles no centro.
Dende a área de Relixión contribuímos ao logro destes obxectivos mediante a realización de diversas
actividades cos nosos alumnos, aínda que nos atopamos ás veces coas limitacións da falta de infraestruturas
abondas no centro. Entre outros, os nosos obxectivos son:



Lograr que os nosos alumnos coñezan a páxina Web do centro e a utilicen como espazo de
comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa.
Contribuír a que os nosos alumnos aprendan a utilizar correctamente Internet.



Impulsar a comunicación dos nosos alumnos con outros alumnos de Relixión doutros
centros da mesma localidade e outras.



Intentar que os nosos alumnos participen en foros relacionados coa materia.



Dar a coñecer e invitalos a utilizar páxinas Web relacionadas coa materia.



Obter, interpretar, elaborar e valorar a información de diversos tipos e opinións a través de
Internet: páxinas Web, webquests, wikis, foros, chats, etc.



Presentar os traballos, voluntarios ou obrigatorios, nos formatos Word ou Powerpoint.
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Interactuar co alumnado e presentar contidos atractivos e novedosos dende o blog da materia de
Relixión: www.elprofedereli.blogspot.com

Cabe destacar que no presente curso, as clases de 4º de ESO intentaranse dar na aula de Informática.
De colaborar a dirección do centro desinteresadamente co departamento de Relixión, se poderá levar
a cabo este proxecto, e así poderemos traballar cos rapaces no ámbito das novas tecnoloxías e
desenvolver mellor a súa competencia dixital.

16. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Debido ao carácter interrelacional do proceso de ensino-aprendizaxe, o profesor de Relixión tamén
deberá revisar continuamente a súa labor docente na medida que os resultados acadados non respondan ás
previsións. A avaliación, polo tanto, afecta a todos os implicados no proceso educativo no cal se dan relacións
humanas recíprocas que serán máis enriquecedoras na medida en que todos os suxeitos aporten o mellor de
si mesmos.
O profesor avaliará os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente en relación co logro os
obxectivos do currículo, e tamén en relación ás necesidades educativas do centro e ás características
específicas dos alumnos.
Os resultados da avaliación da aprendizaxe dos alumnos/as e do proceso de ensinanza, servirán para
modificar aqueles aspectos da programación educativa e do proxecto curricular que se detectaron como
pouco axeitados ás características dos alumnos/as e ao contexto do centro.
Para levar a cabo o seguimento do desenvolvemento da programación didáctica, así como o seu
rendemento e a súa posterior revisión e adaptación caso de seren detectados desaxustes, este departamento
empregará as seguintes ferramentas e procedementos na medida que se revelen necesarios:






Reunións do departamento e das coordinacións de curso e nivel.
Enquisas de autoavaliación do alumnado.
Enquisas de autoavaliación do profesorado.
Guías de análise.
Enquisas ao alumnado e ao profesorado.
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UNIDADES
DIDÁCTICAS
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1º E.S.O.
UNIDADE 1. FUN, SON E SEREI

Nº SESIÓNS: 4

1ª AVALIACIÓN

Os alumnos deste curso comezan unha nova etapa académica. Atrás quedan seis anos de estudos
nos que, se cursaron a materia de relixión, adquirirían unha primeira e elemental síntese de fe cristiá. O reto
desta nova etapa é non só consolidar o aprendido, senón ampliar o campo de coñecemento.
Neste curso, do mesmo xeito que sucederá nos seguintes, comezamos cunha unidade didáctica de
marcado contido antropolóxico. Con ela preténdese que o alumno se coñeza máis e mellor a si mesmo,
reflexione non só sobre o seu pasado, senón sobre o seu presente; e, especialmente, sobre o que desexa ser
no futuro, é dicir, sobre a súa vocación.
I. OBXECTIVOS





Comprender como inflúe nunha persoa o seu pasado.
Coñecer como somos e o que significa vivir ben o presente.
Descubrir a importancia da vocación da persoa.
Descubrir como a partir dun proxecto de vida se constrúe o futuro.

II. CONTIDOS








O ser humano, unha historia persoal en proceso.
As primeiras etapas da vida humana.
A puberdade e a adolescencia.
A importancia da vocación.
A importancia de ter un proxecto de vida.
O proxecto de vida cristián.
Dificultades para desenvolver o proxecto de vida.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS






Revivir recordos da propia existencia e estruturalos.
Realizar un esquema que resuma as calidades persoais máis desenvolvidas.
Analizar viñetas e cómics, e ser capaz de explicar de forma sinxela a mensaxe do autor.
Analizar textos literarios para sacar deles a ensinanza que pretende transmitir o seu autor.
Explicar os conceptos básicos deste tema.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explicar de forma coherente as primeiras etapas evolutivas do ser humano.
2. Descubrir en que consiste o compromiso cristián para consigo mesmo e para cos demais.
3. Saber explicar que é a vocación en xeral e a vocación cristiá en particular.
4. Saber explicar o significado de palabras e expresións como “desenvolvemento persoal”, “vocación”,
“vocación cristiá”, “proxecto de vida”.
5. Saber dialogar con respecto e escoitar con interese as experiencias dos demais.
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V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretenden desenvolver son as seguintes:
1. Adquirir un maior coñecemento de si mesmo.
2. Comprender conceptos como “vocación” e “proxecto de vida”.
3. Desenvolver a capacidade de traballo en equipo.
4. Potenciar o hábito da lectura.
5. Expresarse correctamente de forma oral e escrita.

UNIDADE 2. A ÁRBORE DAS RELIXIÓNS

Nº SESIÓNS: 4

1ª AVALIACIÓN

Vivimos nun mundo no que as diferentes manifestacións relixiosas son unha constante en calquera
ámbito. Nos medios de comunicación, sobre todo no cine e na televisión, o feito relixioso está moi presente.
Na escola é evidente a pluralidade relixiosa de alumnos e profesores: as súas prácticas, as tradicións ás que
pertencen etc., son unha mostra diso.
O feito relixioso constitúe un elemento fundamental na formación integral da persoa. Dende as orixes
da humanidade ata os nosos días, foi crecendo e ramificándose a árbore das relixións. Nesta unidade imos
coñecer esta árbore das relixións coas súas diferentes pólas e nas diferentes culturas nas que están
presentes.
I. OBXECTIVOS
 Descubrir os elementos do feito relixioso e as súas distintas manifestacións na historia e na
dos pobos.
 Razoar as respostas que as grandes relixións dan ás grandes preguntas sobre a existencia.
 Coñecer que clasificación se pode facer das relixións presentes no mundo actual.
 Descubrir as características elementais das relixións orientais e das relixións
monoteístas.
 Fomentar o diálogo interrelixioso como base da convivencia e da paz.

vida

II. CONTIDOS







Panorama das relixións tradicionais ou primitivas. Clasificación e elementos.
Relixións desaparecidas en Exipto, Mesopotamia, Grecia e Roma.
Confucianismo, taoísmo e xintoísmo.
O hinduísmo: orixe, crenzas, deuses.
O budismo: Buda, crenzas, nirvana.
Elementos fundamentais das relixións monoteístas: xudaísmo, cristianismo e islam.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
 Situar no mapa a presenza das diferentes relixións.
 Coñecer mediante cadros sinópticos os nomes das divindades exipcias, romanas e gregas, e analizar
as coincidencias entre elas.
 Elaborar cadros nos que aparezan os datos máis significativos das relixións orientais máis importantes.
 Explicar as características propias de cada unha das tres grandes relixións monoteístas.
 Relacionar varias imaxes e símbolos coa relixión que representan.
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IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Saber explicar a orixe da relixión e os elementos das relixións tradicionais ou primitivas.
Identificar as relixións desaparecidas e coñecer o nome dalgunha das súas divindades.
Definir o confucianismo, o taoísmo e o xintoísmo.
Saber explicar os elementos máis característicos do hinduísmo e do budismo.
Saber en que consisten os aspectos fundamentais das tres relixións monoteístas e a relación entre elas.

V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que nesta unidade se pretenden potenciar son:
1.
2.
3.
4.

Adquirir conciencia da importancia da relixión na vida dos seres humanos dende sempre.
Coñecer as diferentes relixións que existiron e que existen na actualidade.
Potenciar o correcto coñecemento das relixións e das súas expresións sociais e culturais.
Potenciar a análise do contorno relixioso no que vivimos.

UNIDADE 3. DEUS CREA E SALVA

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

Entre as cuestións que os seres humanos se formularon dende sempre está a da orixe de todo o
creado, particularmente do home e a muller. Nunha sociedade na que os avances tecnolóxicos e a
investigación teñen tanta importancia, o tema da creación segue sendo materia de estudo, reflexión, debate
e hipótese. En todas as relixións coñecidas existen relatos sobre a orixe do mundo e a figura de Deus creador.
É tamén o caso do cristianismo.
Nesta unidade suscítase o tema de como, partindo dos relatos bíblicos e da reflexión teolóxica, ha de
entenderse a creación e as consecuencias que ten dicir que fomos creados a imaxe e semellanza de Deus.
Tamén se abordan os temas da liberdade, do pecado e da salvación de Xesús Cristo.
I. OBXECTIVOS
 Buscar resposta ás preguntas fundamentais que nos facemos sobre a orixe e o destino das persoas e
analizar as implicacións que ten dar resposta a estas preguntas.
 Analizar os interrogantes profundos do ser humano sobre a orixe do universo para valorar as respostas
que a fe cristiá dá sobre a creación e a vida humana.
 Explicar a orixe da vida como froito do designio amoroso de Deus Pai.
 Comprender, a partir dos relatos da creación, que as persoas estamos feitas a imaxe e semellanza de
Deus, chamados a colaborar na obra da creación.
 Reflexionar sobre as consecuencias que teñen o mal e o pecado na relación con nós mesmos, cos
demais e con Deus.
 Saber razoar o sentido da salvación do pecado e da morte que Xesús Cristo outorga ao crente.
II. CONTIDOS







As preguntas fundamentais do ser humano: De onde vimos?, A onde imos?
As respostas da Biblia.
Deus crea por amor. Toda a creación é froito do amor de Deus.
O ser humano, creado a imaxe e semellanza de Deus, é colaborador e responsable do creado.
O risco e a grandeza da liberdade: a ruptura do pecado.
A salvación de Xesús, camiño para os cristiáns.
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III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS





Formularse as preguntas máis profundas que o ser humano se cuestionou dende a antigüidade.
Ler diversos textos bíblicos, interpretalos e analizar a información pertinente.
Distinguir o ámbito científico do ámbito relixioso.
Contemplar obras de arte con contido relixioso e relacionalas coas escenas bíblicas que conteñen ou os
valores que intentan transmitir.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Saber explicar que significa e que consecuencias ten que a Biblia non sexa un libro científico.
2. Razoar acerca da especial dignidade e complexidade do ser humano.
3. Identificar as principais afirmacións sobre o ser humano que se desprenden da revelación.
4. Saber expresar os principais elementos da mensaxe de Deus creador e salvador da humanidade a través
dos principais acontecementos bíblicos.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1. Reflexionar dende diferentes ámbitos sobre as preguntas e as respostas arredor do tema da creación.
2. Comprender o significado de conceptos e expresións como imaxe e semellanza, salvación, pecado,
liberdade, boa noticia.
3. Potenciar a lectura en profundidade da mensaxe que conteñen as obras de arte que representan
episodios bíblicos.
4. Desenvolver o espírito crítico ante cuestións como a creación.

UNIDADE 4. XESÚS, O MESÍAS ANUNCIADO

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

Esta unidade comeza lembrando a situación do pobo de Israel que confiaba na vinda dun mesías
salvador. As profecías cumpríronse en Xesús, aínda que moitos non o recoñeceron: nel Deus manifestouse
definitivamente.
Os relatos da infancia dos evanxelistas Mateu e Lucas poñen de manifesto a esperanza do pobo e o
cumprimento das promesas. Ao comezo da vida pública Xesús elixiu un grupo de discípulos para que o
acompañasen na súa misión.
I. OBXECTIVOS
 Coñecer os relatos da infancia de Xesús e as circunstancias nas que se produciron.
 Comprender o que querían comunicar os evanxelistas ao narrar os acontecementos da infancia e do
comezo da vida publica.
 Analizar o acontecemento da elección dos discípulos por parte de Xesús.
 Descubrir a Xesús Cristo como centro da fe cristiá.
II. CONTIDOS
 Cumprimento das promesas mesiánicas na persoa de Xesús.
 A intención didáctica dos evanxelistas ao escribir as súas obras.
 O propósito dos relatos evanxélicos da infancia.
 Os evanxeos de Mateu e Lucas como relatores da infancia de xesús.
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III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
 Traballar coa Biblia buscando citas e comparando textos bíblicos.
 Resolver algúns pasatempos didácticos baseados en distintas estratexias.
 Ler e comprender relatos literarios para extraer deles unhas conclusións reflexionadas.
 Sintetizar conceptos por medio de definicións propias do alumno.
 Lectura e análise de secuencias dalgunhas películas.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Identificar os elementos fundamentais dos relatos da infancia de Xesús.
2. Definir con precisión o significado da palabra “Encarnación” e da expresión “Deus Pai”.
3. Relacionar os relatos da infancia cos evanxeos de Mateu e Lucas.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretende desenvolver son:
1. Adquirir maior coñecemento sobre a vida de Xesús de Nazaret.
2. Potenciar a lectura de textos bíblicos e descubrir o propósito dos mesmos.
3. Expresar correctamente de forma oral e escrita os contidos estudados.

UNIDADE 5. XESÚS ANUNCIOU O REINO DE DEUS Nº SESIÓNS: 5 2ª
AVALIACIÓN

Nesta unidade didáctica centrámonos na proclamación da boa nova que fai Xesús: a chegada do
reino de Deus. Para a súa proclamación Xesús utiliza parábolas e milagres, así como a súa acollida aos
pobres e marxinados da sociedade; todo iso manifesta a chegada do reino.
I. OBXECTIVOS
 Comprender o que Xesús quere dicir cando fala do reino de Deus e cales son as características do
mesmo.
 Coñecer cales son as parábolas que narrou Xesús e comprender que quixo dicir con elas.
 Analizar por que Xesús fixo milagres e comprender o sentido que quixo dar aos mesmos.
 Analizar cal foi a actitude de Xesús cos pecadores.
 Valorar a mensaxe de Xesús a partir do texto das benaventuranzas.
II. CONTIDOS






O reino de Deus como centro da mensaxe de Xesús.
As parábolas, relatos cun fin didáctico.
Clasificación das parábolas.
Os milagres de Xesús: concepto e clasificación.
Marxinación e estamentos sociais en tempos de Xesús.
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III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS






Manexar a Biblia buscando citas e comparando textos bíblicos.
Resolver algúns pasatempos didácticos baseados en distintas estratexias.
Ler e comprender relatos literarios para extraer deles conclusións reflexionadas.
Sintetizar conceptos por medio de definicións propias do alumno.
Analizar algunhas parábolas de Xesús e clasificar o ensino que intentan presentar de acordo co tipo
de parábola.
 Distinguir claramente entre os aspectos sociolóxicos e morais das persoas que compoñían a
sociedade en tempos de Xesús.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: “parábola”, “milagre”, “benaventuranza”.
2. Sintetizar a mensaxe evanxélica sobre o reino de Deus, mediante a análise das parábolas e os discursos
de Xesús, a fin de descubrir o seu valor humanizador e as actitudes básicas da vida cristiá.
3. Saber clasificar as parábolas de acordo cos tres grandes tipos de parábolas.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1.
2.
3.
4.

Saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito e expoñer un argumento.
Utilización correcta da linguaxe, oral e escrita, como instrumento de aprendizaxe.
Ser capaz de emocionarse, valorar e xulgar as diferentes manifestacións culturais.
Posuír un mellor coñecemento do anuncio realizado por Xesús.

UNIDADE 6. XESÚS, UNHA VIDA ENTREGADA

Nº SESIÓNS: 5

2ª AVALIACIÓN

Logo de estudar a vida pública de Xesús, nesta unidade preséntase aos alumnos os
acontecementos da súa paixón, morte e resurrección.
Posto que estes feitos son a base da fe cristiá, é importante que os alumnos acaden unha boa
comprensión deles como elementos que iluminen a súa fe e a súa vida cristiá.
I. OBXECTIVOS
 Analizar o acontecemento da resurrección de Xesús e a importancia que este feito ten para a vida dos
cristiáns.
 Coñecer as distintas aparicións de Xesús aos seus discípulos e analizar o significado das mesmas.
 Coñecer e analizar o significado dos principais títulos cristolóxicos: Xesús Cristo, Fillo de Deus, Salvador,
Señor.
 Coñecer os feitos máis significativos do final da vida de Xesús na terra e analizar o significado dos
mesmos.
II. CONTIDOS








Os relatos da paixón, morte e resurrección de Xesús.
O significado da última cea de Xesús e a eucaristía.
O xuízo relixioso e político a Xesús.
Crucifixión e morte de Xesús.
A salvación e a redención de Xesús Cristo para os cristiáns.
Xesús vence á morte: a resurrección
A confesión de fe na encarnación, morte, e resurrección de Xesús nas primeiras comunidades cristiás.
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III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS





Relacionar a realidade de opresión na actualidade coa inxustiza sufrida por Xesús.
Atopar a relación existente entre a morte e resurrección de Cristo coas afirmacións de fe da Igrexa.
Ler e analizar textos bíblicos.
Elaborar esquemas onde quede reflectida a dimensión política e relixiosa do xuízo a Xesús e os títulos
que este recibe.
 Contemplar cadros con contido relixioso da pintura universal e relacionalos coas escenas bíblicas que
conteñen e os valores que intentan transmitir.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Describir, a partir dos distintos relatos evanxélicos, en que consistía a cea xudía da pascua.
2. Saber interpretar a morte e a resurrección de Xesús como fonte de amor, perdón, esperanza e novo
nacemento para os fillos de Deus.
3. Explicar os distintos títulos que os cristiáns aplicaron a Xesús a partir da experiencia pascual.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1. Saber recompilar e procesar información.
2. Saber verbalizar conceptos, explicitar ideas e ser competente á hora de comprender e usar diferentes
textos.
3. Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprometerse persoalmente cos valores universalmente
aceptados.
4. Ser capaz de transformar as ideas en actos.

UNIDADE 7. UN PROXECTO DE VIDA

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

O ser humano está dotado dunha serie de calidades, habilidades e recursos. Consciente diso, crea o
seu propio proxecto de vida dende a liberdade. Para o cristián, o seu proxecto de vida xira arredor da persoa
e da mensaxe de Xesús.
Nesta unidade didáctica preséntanse aos alumnos as claves para discernir o seu propio proxecto.
Neste proxecto teñen que estar, como referencias fundamentais, o valor da persoa e a dignidade humana.
I. OBXECTIVOS
 Comprender como somos e como evolucionamos as persoas.
 Analizar que valores han de desenvolver as persoas para estar ben consigo mesmas.
 Valorar a importancia que teñen os outros, especialmente os amigos, no desenvolvemento da
personalidade.
 Acercarse ao ser da persoa e valorar a dignidade da mesma pola súa orixe, a súa transcendencia e a
súa dignidade.
 Analizar os interrogantes profundos do ser humano para analizar a resposta que a fe cristiá dá aos
mesmos.
II. CONTIDOS
 Complexidade e riqueza do ser humano..
 Necesitamos convivir cos demais.
 A raíz antropolóxica da pregunta sobre Deus. O home, pola súa natureza, capaz do descubrimento de
Deus: en que sentido existen vías humanas de acceso a Deus.
 O gran interrogante da existencia: o sentido da vida.
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III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS






Revivir recordos da nosa propia existencia e estruturalos.
Formular as dúbidas e preguntas sobre o sentido da vida.
Ler e comentar os textos propostos.
Ler as imaxes e relacionalas coa propia vida, cos valores ou situacións que intentan transmitir.
Analizar os elementos da verdadeira amizade.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Manifestar interese por cuestionarse o sentido da súa propia existencia.
2. Saber dialogar con respecto e escoitar con interese as experiencias dos demais.
3. Descubrir os puntos esenciais da antropoloxía cristiá en diálogo con outros sistemas de interpretación da
vida.
4. Descubrir en que consiste o compromiso cristián consigo mesmo e cos demais e a importancia do amor e
da amizade.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1. Escoitar, falar e conversar sendo consciente dos principais tipos de interacción verbal.
2. Saber optar con criterio propio.
3. Saber levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver e facerse responsables das propias
accións.
4. Ter confianza nun mesmo, espírito de superación, espírito emprendedor e san ambición persoal e
profesional.

UNIDADE 8. O AGASALLO DO AMOR

Nº SESIÓNS: 5

3ª AVALIACIÓN

Nesta unidade abordamos diversos temas de gran importancia: a experiencia de amar e ser amados,
a sexualidade como compoñente esencial da personalidade e a súa maduración nas diferentes etapas da
vida.
Partimos falando dos moitos e diferentes tipos de amor que poden darse na nosa vida, para pasar a
continuación a propoñer unha lectura da sexualidade como realidade rica e interesante, necesaria e presente
en todas as etapas da vida dunha persoa.
Os contidos que esta unidade propón poden resultar moi suxestivos para os alumnos e as alumnas
que cursan 1º de ESO, xa que se atopan na etapa preadolescente e comezan a experimentar en primeira
persoa moitas das cousas das que se abordan nesta unidade. É importante ter este dato presente para facelos
partícipes e protagonistas de moitas das reflexións que se van realizar e dos contidos que se van traballar.
I. OBXECTIVOS
 Analizar os moitos e diferentes tipos de amor que se dan no ser humano.
 Coñecer e valorar o papel da sexualidade en determinados tipos de amor.
 Comprender a relación que existe entre amor e sexualidade, insistindo na importancia que ten a
maduración sexual da persoa.
 Identificar a dimensión moral da sexualidade humana e relacionala cos criterios que dimanan da fe
cristiá.
 Situarse ante o matrimonio e a familia como elementos clave na vida das persoas e coñecer
outras opcións como o celibato.
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II. CONTIDOS







A vocación humana máis importante: o amor.
Diversos tipos de amor humano.
O instinto sexual e o sentido e a finalidade da sexualidade.
O valor da sexualidade humana: un don ao servizo do amor.
O gran perigo da vida sexual: desligala do amor e a fecundidade. A maduración da sexualidade.
A sexualidade no adulto: a vida en parella, o matrimonio e o celibato.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS





Recoñecer os diferentes tipos de amor humano.
Revivir recordos da propia experiencia de amor recibido e de familia.
Recoñecer e distinguir algunhas actitudes positivas que nos levan ao amor auténtico.
Analizar varios textos bíblicos, afirmacións e diversos documentos doutrinais para sacar unha serie de
conclusións.
 Observar obras de arte e ler viñetas e cómics, sendo capaces de traducir en explicacións
sinxelas a mensaxe do autor.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: amor, sexualidade, instinto sexual, pracer,
fecundidade, familia, matrimonio.
2. Saber diferenciar os diferentes tipos de amor que existen.
3. Saber explicar a doutrina bíblica sobre a sexualidade e o matrimonio.
4. Mostrar capacidade de analizar criticamente os problemas que dificultan hoxe en día unha vivencia máis
cristiá da sexualidade e a familia.
5. Comprender e saber explicar en que consiste unha sexualidade ben integrada na personalidade:
suxestións e comportamentos sexuais específicos.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1.
2.
3.
4.

Valorar a importancia do amor e a sexualidade na nosa vida.
Comprender a importancia da maduración da sexualidade.
Saber expresarse correctamente ao falar da sexualidade e o seu lugar na personalidade.
Potenciar o coñecemento do propio corpo e a visión da sexualidade como unha riqueza chea de
posibilidades.
5. Aprender a falar e a compartir en grupo o lugar que o amor e a sexualidade teñen na propia vida.

UNIDADE 9. MATRIMONIO E FAMILIA

Nº SESIÓNS: 5

3ª AVALIACIÓN

Tanto o matrimonio como a familia son as institucións sociais máis estendidas e arraigadas na
sociedade. Ambas contribúen de modo inequívoco ao desenvolvemento da persoa e á estabilidade social.
Nesta unidade imos estudar e reflexionar sobre a importancia do matrimonio, como base da familia.
Tamén imos abordar o tema dos dereitos e deberes da familia, e das dificultades polas que esta
institución atravesa na actualidade. Para rematar coñeceremos como a familia cristiá está ao servizo da fe e
da sociedade: para os cristiáns a vida matrimonial e familiar fundaméntase no sacramento do matrimonio.
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I. OBXECTIVOS
 Recoñecer o matrimonio como institución social e como compromiso de entrega mutua realizado por
dúas persoas no amor.
 Coñecer os dereitos e deberes da familia.
 Enumerar e analizar algunhas dificultades para a vida das familias.
 Comprender o sentido do sacramento do matrimonio e coñecer as súas características.
 Entender que significa que a familia cristiá está hoxe ao servizo da fe e da sociedade.
II. CONTIDOS







Definición de “matrimonio”, “matrimonio católico” e “familia”.
O matrimonio, base da familia e da sociedade.
Dereitos e deberes adquiridos que se recoñecen á familia.
Dificultades para a vida familiar: pobreza, incompatibilidades, desigualdades, carencias e rupturas.
O sacramento do matrimonio: orixe, sentido, significado e características.
O matrimonio cristián e a familia: medios para vivir a fe e para estar ao servizo da sociedade.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
 Relacionar fases da vida dunha parella coas imaxes correspondentes.
 Analizar as diferenzas e similitudes entre conceptos como “matrimonio”, “matrimonio católico” e
“familia”.
 Coñecer e traballar noticias referentes á situación da familia na actualidade.
 Redactar un informe sobre as diferenzas nos costumes e a forma de vida entre as familias de
distintos países.
 Recoñecer os ritos, signos e xestos de que consta o sacramento do matrimonio.
 Ler, analizar e reflexionar diversos textos literarios e testemuñais.
 Interpretar imaxes e resolver un acróstico.
IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir os conceptos de “familia”, “matrimonio” e “matrimonio católico”.
2. Saber que ofrece o matrimonio á familia e á sociedade.
3. Coñecer os dereitos e deberes da familia na sociedade actual.
4. Enumerar e explicar as dificultades para a vida das familias.
5. Apreciar o valor do sacramento do matrimonio, coñecer a súa orixe, o seu sentido, significado e
características.
6. Identificar as achegas que a familia cristiá lles dá á fe e á sociedade.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1.
2.
3.
4.

Coñecer o significado e as achegas do matrimonio e a familia á sociedade na que vivimos.
Potenciar a reflexión en torno aos dereitos, deberes e dificultades para a vida das familias.
Adquirir coñecemento do sentido do sacramento do matrimonio e das súas características.
Ser conscientes do papel da familia cristiá hoxe, ao servizo da fe e da sociedade.
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UNIDADE 10. MARÍA É O SEU NOME

Nº SESIÓNS: 4

3ª AVALIACIÓN

Esta unidade presenta a María, a nai de Xesús. O seu nome, tan usual na nosa cultura, recorda a
unha muller que viviu hai máis de dous mil anos. Non son moitos os datos que os evanxeos nos ofrecen
dela; con todo, a vida desta muller tivo unha importancia decisiva no plan de Deus e na vida de Xesús.
Para os cristiáns, María, a nai de Xesús, é o tesouro máis precioso da Igrexa, modelo de nai, de
discípula e de crente. A súa fe en Deus e a súa colaboración na misión de Xesús teñen importantes
repercusións nos crentes.
I. OBXECTIVOS






Coñecer os datos que conteñen os evanxeos sobre María, a nai de Xesús.
Analizar os acontecementos principais que coñecemos da súa vida.
Aprender o significado e as consecuencias da Anunciación, da Visitación e do Magnificat.
Comprender que significa “María é chea de graza e modelo de crente”.
Recoñecer a importancia de María na cultura e na arte.

II. CONTIDOS






Acontecementos principais da vida de María.
Relación entre María e o seu fillo Xesús segundo o Novo Testamento.
María, a chea de graza: elixida e nai de Deus.
María, modelo de crente: muller de fe e seguidora de Xesús.
María na arte e na liturxia.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS







Relacionar imaxes con textos do Novo Testamento nos que se fala de María.
Consultar citas bíblicas nas que se narran acontecementos relacionados con María.
Ler, comprender e traballar co relato da Anunciación.
Resolver un acróstico sobre María.
Investigar tradicións marianas do propio contexto cultural.
Comentar o contido dalgunhas viñetas e realizar algunha baseada en episodios bíblicos nos que
apareza María.
 Distinguir entre a persoa de María e as súas múltiples advocacións.
 Coñecer, contemplar e apreciar o patrimonio cultural e relixioso universal e español arredor da
figura de María.
IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Coñecer e saber explicar os datos que os evanxeos ofrecen sobre María, a nai de Xesús.
2. Coñecer o significado destes termos e expresións: “Anunciación”, “Visitación”, “Magnificat”, “chea de
graza”.
3. Saber recoñecer, en diferentes obras de arte e advocacións, os acontecementos máis importantes da
vida de María.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adquirir coñecementos arredor da figura de María.
Comprender conceptos como “Anunciación”, “Visitación”, “Magnificat” e “chea de graza”.
Desenvolver a capacidade de contemplación e de análise.
Definir e expresar correctamente os acontecementos marianos.
Espertar o interese pola lectura, a arte e a cultura do noso país.
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2º ESO
UNIDADE 1. O MUNDO QUE NON SE VE

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Os alumnos e alumnas deste segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria diferéncianse
significativamente dos alumnos do primeiro curso. Adquiriron unha "posición" na educación secundaria: a
educación primaria parécelles algo afastado e infantil. Máis críticos e contestatarios, reclaman autonomía
aínda que dependen da vida en grupo. A súa visión da relixión participa de todo o anterior. As preguntas polo
sentido atráenos, aínda que viven inmersos no presentismo.
Iniciamos este curso cunha unidade didáctica de marcado contido antropolóxico. Abordamos a
estrutura do ser humano na súa dobre dimensión: "dentro" e "fóra", interioridade e exterioridade. A unidade e
a complexidade das persoas: mundo exterior e mundo interior que, vividos en harmonía, conducen á
autenticidade.
OBXECTIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Descubrir que as persoas somos interioridade e exterioridade.
Comprender o significado da interioridade para as persoas.
Coñecer os elementos da interioridade.
Descubrir o valor do silencio como autocoñecemento e comunicación.
Coñecer como Xesús viviu e falou da interioridade e da oración.

CONTIDOS







"Dentro" e "fóra": dúas dimensións dun mesmo.
A interioridade: un espazo de encontro e comunicación profunda.
Elementos da interioridade.
silencio, camiño para se escoitar a un mesmo.
Deus, presenza na interioridade.
Xesús: vida interior e palabras sobre a interioridade.

ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS







Tomar conciencia da dimensión interior e exterior das persoas.
Usar a Biblia para traballar textos que teñen unha estreita relación co tema de estudo.
Analizar viñetas e obras de arte, e ser capaz de explicar de forma sinxela a mensaxe do autor.
Explicar os conceptos básicos que aparecen na unidade.
Ser capaz de verbalizar emocións, sentimentos e ideas.
Analizar textos literarios para obter deles as ensinanzas que pretenden transmitir os seus autores.

COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias básicas son aquelas aprendizaxes imprescindibles desde unha formulación
integradora e práctica. O marco de referencia é a educación integral, é dicir, acompañar o proceso de
crecemento persoal. A axuda á personalización pasa necesariamente por darlle sentido ao noso ser e
quefacer no mundo.
Social e cívica (CB 2)
Manifestar actitudes de colaboración e respecto cara aos demais.
Xerar sentimentos compartidos e non excluíntes.
Ser empático. Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista.
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Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
Exercitar a introspección e a interiorización.
Afondar no coñecemento dun mesmo.
Examinar situacións concretas da vida para realizar un xuízo crítico, autónomo e responsable.
Nas páxinas www.conferenciaepiscopal.es www.religion.profes.net pódense consultar as Competencias
Básicas para a materia de Relixión Católica.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir correctamente que é a interioridade.
2. Enumerar e explicar cales son os elementos da interioridade.
3. Saber explicar que significa que "Deus é unha realidade que non se ve".
4. Coñecer e expoñer de modo coherente como viviu Xesús a súa interioridade.
5. Analizar con criterio o equilibrio ou a ausencia deste na sociedade actual a partir de textos xornalísticos e
maxisteriais.

UNIDADE 2. A RELIXIÓN, QUE É E PARA QUE SERVE

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
É finalidade fundamental da escola que os alumnos e alumnas descubran a súa identidade persoal.
Isto non será posible sen unha apertura sincera e responsable ao significado último e global da existencia
humana. Vivimos nunha sociedade na que as manifestacións relixiosas, de toda índole, son unha constante
en calquera ámbito. Tamén na escola a diversidade relixiosa é unha realidade e unha riqueza.
A profundidade do fenómeno relixioso, na súa extensión e variedade, constitúe o núcleo básico desta
unidade didáctica. Por todo iso, definimos que entendemos por relixión, que características ten e que
elementos a distinguen doutras manifestacións pseudo–relixiosas.
OBXECTIVOS
1. Interesarse polo feito relixioso como referente básico na vida das persoas.
2. Comprender o fenómeno relixioso como expresión da apertura do ser humano á transcendencia e
da súa busca de sentido.
3. Reflexionar ao redor da pregunta pola utilidade da relixión: para que serve?
4. Adquirir unha información básica sobre as características e manifestacións da relixión.
5. Coñecer as manifestacións pseudo–relixiosas máis importantes e sabelas diferenciar da relixión.
CONTIDOS








A experiencia crente.
Elementos comúns ás diferentes relixións.
A relixión, un fenómeno complexo.
Expresións e manifestacións da experiencia relixiosa.
A relixión, resposta de sentido.
Maxia, superstición, idolatría e ciencias ocultas.
A diversidade relixiosa e o diálogo interrelixioso.
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ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS






Obter datos sobre o feito relixioso a partir da observación directa, da análise de diferentes textos e
da contemplación dalgunhas imaxes.
Saber utilizar e valorar informacións escritas e audiovisuais sobre a relixión e as súas
manifestacións.
Examinar textos procedentes de diferentes tradicións relixiosas, saber relacionar o seu contido e
descubrir aqueles aspectos que comparten.
Traballar persoalmente e en grupo o tema das preguntas polo sentido da vida.
Ler os textos de contidos e saber resumir as ideas fundamentais que transmiten.

COMPETENCIAS BÁSICAS
As propostas do ensino relixioso católico constitúen en si mesmas unha cosmovisión do mundo, da
vida e do ser humano, que fan posible a formación integral que propugna a LOE (2/2006 de 4/V/06). Todas
as achegas ás distintas competencias poden ser agrupadas e definidas pola súa contribución relixiosa, porque
axudan a configurar a capacidade transcendente do alumnado.
En comunicación lingüística (CB1)
Identificar e confrontar os diversos tipos de linguaxe (bíblico, litúrxico, testemuñal).
Valorar criticamente as mensaxes de diversas fontes.
Enriquecer o vocabulario.
Cultural e artística (CB3)
Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas.
Comprender e asumir os valores do feito relixioso na súa matriz cultural concreta.
Descubrir o sentido e a profundidade da achega cristiá á cultura.
Aprender a aprender (CB 4)
Obter e seleccionar información.
Integrar e ampliar novos coñecementos aos xa adquiridos.
Autonomía e iniciativa social (CB 5)
Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en equipo.
Ser empático, poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir que é a relixión e saber cales son os seus elementos comúns.
2. Explicar os aspectos que fan que o fenómeno relixioso sexa un fenómeno complexo.
3. Enumerar e coñecer o que significan as diferentes expresións e manifestacións da experiencia
relixiosa.
4. Saber relacionar a relixión co sentido da vida.
5. Definir "maxia", "superstición", "idolatría" e "ciencias ocultas" no marco das manifestacións pseudo–
relixiosas.
6. Saber explicar en que consiste a diversidade relixiosa e o diálogo interrelixioso.
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UNIDADE 3. UNHA HISTORIA DE SALVACIÓN

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
O Deus cristián desexa darse á coñecer a humanidade. Deus revélase paulatinamente na historia
humana a través das súas accións e mensaxes. Unha historia na que homes e mulleres están chamados a
colaborar no plan divino de salvación.
Nesta unidade propoñemos darlle un repaso rápido á historia da salvación. Deterémonos no
significado da devandita salvación e nas etapas máis importantes desta estreita relación entre Deus e a
humanidade. Relación non exenta de conflitos e rupturas por parte dos homes e mulleres de todos os tempos,
pero sempre fiel de parte de Deus, que se fai home en Xesús de Nazaret, verdadeiro centro e cumio desta
historia.
Obxectivos
1. Comprender que significa que Deus se dá a coñecer á humanidade para salvala.
2. Coñecer as principais etapas da historia da salvación: as súas figuras máis representativas, o papel
que tiveron na devandita historia e a mensaxe que todo iso transmite.
3. Saber que significa e que consecuencias ten o pecado como encontro fracasado entre a
humanidade e Deus.
4. Enumerar e coñecer o alcance dos encontros fracasados máis importantes que os homes e
mulleres tiveron con Deus na historia.
5. Entender que queremos dicir cando afirmamos que os seres humanos somos responsables da
salvación.
Contidos







Deus e o home ao encontro.
A salvación, unha vida plena e feliz.
Historia da salvación: significado e etapas.
pecado: un rexeitamento á proposta de Deus.
Homes e mulleres, responsables da salvación.
A graza, compromiso de Deus coa humanidade.

Actividades de reforzo e complementarias





Contemplar e interpretar obras de arte de diferentes épocas, estilos e autores cuxo tema principal
sexan as diferentes etapas e protagonistas da historia da salvación.
Ler e analizar diferentes textos bíblicos nos que se presentan as diferentes etapas da historia da
salvación.
Saber interpretar correctamente o significado e as consecuencias dos encontros entre Deus e os
homes.
Interpretar, a partir de textos bíblicos, o alcance dos encontros fracasados entre os homes e Deus.

Actitudes





Estudo rigoroso do tema da historia da salvación.
Desexo de afondar con coherencia nos temas propostos na unidade, de modo especial, no que
concirne ao relativo á salvación e ao pecado.
Corresponsabilidade na tarefa da salvación.
Interese por coñecer os protagonistas da historia da salvación.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
Vivir con esperanza, cobizar, soñar e traballar por un mundo mellor á espera da salvación definitiva,
constrúe un xeito de ser e vivir no mundo.
Comunicación lingüística (CB 1)
Analizar a riqueza das diversas linguaxes da revelación (poético, profético etc.).
Comprender o diálogo da fe coa cultura ao longo dos séculos.
Expresar pensamentos, conviccións, vivencias e opinións coherentes coa fe.
Social e cívica (CB 2)
Aprender a vivir con sentido e responsablemente o compromiso cristián.
Participar eficaz e construtivamente na vida social e profesional.
Manifestar actitudes de empatía cara aos máis desfavorecidos.
Autonomía e iniciativa social (CB 5)
Exercitarse en vivir con esperanza, soñando e traballando por un mundo mellor.
Incorporar elementos vivos e transcendentes na construción da propia personalidade.
Criterios de avaliación
1.
2.
3.
4.
5.

Saber explicar a que chamamos "historia da salvación".
Identificar as principais etapas da historia da salvación.
Coñecer os protagonistas da historia da salvación e o seu papel na época na que viviron.
Definir correctamente os termos "salvación", "pecado" e "graza".
Saber enumerar e explicar os principais encontros fracasados dos homes con Deus narrados na
Biblia.

UNIDADE 4. XESÚS, O NOSO SALVADOR

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
A revelación definitiva de Deus é Xesucristo. A súa persoa culmina unha historia de pecado humano
e fidelidade divina. A súa persoa fascina e atrae ao mesmo tempo. Nesta unidade centrámonos no significado
único e irrepetible da encarnación de Deus, que se fixo home por nós, e pola humanidade morreu e resucitou.
Imos analizar o significado profundo que os primeiros cristiáns lles outorgan aos acontecementos
pascuais, incidindo de maneira particular na afirmación central do credo: Xesús é verdadeiro Deus e
verdadeiro home.
OBXECTIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender que significa que Xesucristo é salvador.
Coñecer que significado teñen as formulacións que o credo realiza sobre Xesús.
Analizar as implicacións e consecuencias que ten o feito de que Deus se fixo home en Xesús.
Descubrir a Xesús, verdadeiro Deus e verdadeiro home.
Analizar o significado da paixón, morte e resurrección de Xesús para a nosa salvación.
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CONTIDOS







A fe en Xesús, o Cristo.
Xesús, Fillo único de Deus.
Xesús, nado de muller.
Xesús revela quen é Deus.
Causas e significado da morte de Xesús.
Significado e consecuencias da resurrección de Xesús.

Actividades de reforzo e complementarias







Interpretar as diferentes afirmacións sobre Xesús contidas no credo.
Manexar a Biblia buscando diferentes episodios da vida de Xesús.
Resolver algúns pasatempos didácticos baseados en distintas estratexias.
Ler e comprender relatos (bíblicos e doutro xénero) para extraer deles conclusións reflexionadas.
Sintetizar conceptos por medio de definicións propias dos alumnos.
Interpretar o contido dalgunhas obras de arte en relación ao tema estudado na unidade.

COMPETENCIAS BÁSICAS
A análise pormenorizada de artigos nucleares do credo ("por nós morreu e resucitou") remiten aos
fundamentos da dimensión moral e social do alumnado. A vida e a mensaxe de Xesucristo ofrecen "razóns
para amar, razóns para vivir e razóns para esperar". Os valores de respecto, cooperación, xustiza, compaixón,
non–violencia, compromiso e cooperación teñen o seu referente último na filiación polo amor de Deus.
En comunicación lingüística (CB1)
Analizar con detalle e percibir a precisión conceptual da linguaxe doutrinal.
Practicar a síntese de ideas propias e alleas, e o pensamento abstracto.
Social e cívica (CB2)
Consolidar a dimensión moral e social.
Enriquecer e dinamizar a propia vida coas palabras e cos feitos de Xesús.
Incorporar e interiorizar valores como o respecto, a xustiza, a compaixón, a non–violencia e o compromiso.
Autonomía e iniciativa social (CB 5)
Mostrar curiosidade por coñecer máis e mellor a persoa de Xesús nos textos sagrados, nos símbolos e nos
documentos da Igrexa.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explicar correctamente o significado dos diferentes artigos do credo referentes a Xesucristo.
2. Coñecer o significado de expresións como "Xesús, distinto do Pai", "Deus fíxose home en Xesús",
"morreu por nós" e "resucitou para a nosa salvación".
3. Saber explicar o papel de María nos principais momentos da vida do seu fillo Xesús.
4. Coñecer e enumerar as causas da morte de Xesús e o significado que á devandita morte lle deron
os primeiros cristiáns.
5. Sintetizar de xeito persoal que significa que Xesús é nosa salvación.
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UNIDADE 5. SEGUIR A XESÚS

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
O encontro e a relación persoal con Xesucristo resucitado constitúen o fundamento da vida cristiá. A
oración persoal, a pertenza a unha comunidade, o testemuño de moitos cristiáns e o compromiso cos máis
necesitados son os medios máis importantes para lograr o devandito encontro. A chamada á santidade, ao
seguimento de Xesús e os tres primeiros mandamentos remiten á relación do crente con Deus.
OBXECTIVOS
1. Descubrir que significa seguir a Xesús resucitado.
2. Afondar nas características básicas do estilo de vida que supón seguir a Xesús.
3. Coñecer cales son os medios máis importantes para que se produza o encontro con Xesús.
4. Afondar no significado da santidade, tanto na Igrexa primitiva coma na vida actual da Igrexa.
5. Coñecer o enunciado, o significado e as connotacións vitais que teñen para os seguidores de Xesús os
tres primeiros mandamentos.
6. Identificar a Xesucristo como centro e eixe da vida cristiá.
CONTIDOS






Seguir a Xesús é relacionarse con el.
estilo de vida que xorde do seguimento de Xesús.
Medios importantes para o encontro con Xesús.
Que significa ser santo. Chamados a ser santos.
Os tres primeiros mandamentos.

Actividades de reforzo e complementarias





Lectura e análise de textos bíblicos e testemuñais para facilitar a comprensión dos contidos.
Realización de propostas de traballo e actividades para reforzar a adquisición de coñecementos.
Contemplar e interpretar o contido das fotografías e viñetas que ilustran a unidade.
Consultar o vocabulario e as diferentes páxinas web que se propoñen.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Para a mensaxe cristiá, o principal é o desenvolvemento de todo o humano, das súas potencialidades
e capacidades. O encontro con Xesucristo en persoa, por medio do testemuño dos santos e de moitos cristiáns
ou formando parte dunha comunidade cristiá, sentan as bases para a cooperación e para o exercicio da
cidadanía democrática.
O coñecemento e contraste con experiencias de comunidades cristiás e o testemuño persoal de
moitos cristiáns axudará á personalización da aprendizaxe do alumnado. No caso de que o devandito
coñecemento e contraste non exista, será unha razón máis para o diálogo e para a adquisición de novas
aprendizaxes.
O ensino relixioso axuda tamén a sentirse protagonista da propia aprendizaxe, fomentando a
atención, a memoria, a experiencia, o traballo en equipo e o labor de síntese.
Social e cívica (CB 2)
Coñecer e apreciar o testemuño de moitos cristiáns sobre a persoa de Xesús.
Participar e colaborar activamente no traballo escolar como preparación ao exercicio da cidadanía.
Aprender a aprender (CB4)
Coñecer e contrastar o testemuño e as experiencias das diversas comunidades cristiás.
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Personalizar a propia aprendizaxe fomentando a atención, a experiencia e o traballo en equipo.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
Escoitar a chamada persoal de Xesús como unha oferta de vida e de sentido.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir que é, como é, en quen se apoia, onde se vive, como se expresa e que características ten o
seguimento de Xesús.
2. Saber que características definen o estilo de vida que nace do seguimento de Xesús.
3. Saber explicar que significa que a lectura do Novo Testamento, a integración nunha comunidade cristiá, o
testemuño persoal doutros cristiáns e a vida interior son medios importantes para que se produza o encontro
con Xesús.
4. Definir correctamente que significa: a graza, ser santo e estar chamado á santidade.
5. Coñecer o significado dos tres primeiros mandamentos que están á base da vida do seguidor de Xesús.

UNIDADE 6. A IGREXA CONTINÚA A OBRA DE XESÚS

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
A Igrexa é a comunidade dos seguidores de Xesús que xorde dos acontecementos pascuais. A partir
de Pentecoste, e grazas ao Espírito Santo, a Igrexa é a presenza viva de Xesús no mundo. A propia vida dos
cristiáns fai presente a mensaxe de Xesús. A Igrexa organízase territorialmente en dioceses e parroquias e,
seguindo os diversos carismas e tipos de compromiso, establécense diferentes xeitos de pertencer á
comunidade: laicos, xerarquía, relixiosos e relixiosas. A misión da Igrexa é, desde a experiencia de Xesús
resucitado, anunciar e instaurar o reino de Deus.
OBXECTIVOS
1. Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en canto á realización institucional do servizo de
humanización e salvación que Cristo lle ofrece ao ser humano, e descubrir a súa achega aos procesos
máis importantes da historia española e europea.
2. Coñecer o significado de Pentecoste e as características da vida da primeira Igrexa.
3. Descubrir a importancia e os trazos fundamentais da vida comunitaria.
4. Comprender que significa que a Igrexa se organiza para o servizo, desde a diversidade de carismas
e responsabilidades.
5. Coñecer cal é a misión da Igrexa e descubrir a súa achega á historia da humanidade.
6. Coñecer e valorar a resposta dos crentes á mensaxe e ao acontecemento cristián que se realiza na
Igrexa.
CONTIDOS










Xesucristo convoca e congrega a comunidade dos seus discípulos.
En Pentecoste maniféstase a Igrexa, misterio de comuñón.
A vida na primeira Igrexa: comuñón, oración–celebración e misión.
Imaxes para describir a Igrexa: Pobo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo.
Trazos da comunidade cristiá.
Misión da Igrexa: anunciar e instaurar o reino de Deus.
Sentido e responsabilidade dos membros do Pobo de Deus.
Formas de pertenza á Igrexa: laicos, xerarquía, relixiosos e relixiosas.
Organización da Igrexa: a parroquia e a diocese.
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Actividades de reforzo e complementarias








Observar e comentar as fotografías e ilustracións que acompañan as propostas de traballo, o
desenvolvemento de contidos e as actividades que aparecen na unidade.
Reflectir de xeito esquemático a rede de relacións que se establece entre as grandes relixións.
Interrogarse sobre a razón pola que os primeiros discípulos foron transformados en persoas
valentes e entregadas á misión.
Ler e interpretar textos bíblicos, textos oficiais da Igrexa e textos de apoio, procedentes de
diferentes autores e institucións, con distintas perspectivas.
Sintetizar conceptos referentes á Igrexa, á súa orixe, características e estrutura, por medio de
definicións propias dos alumnos.
Coñecer diferentes aspectos do papado, especialmente dos pontífices do século XX e XXI.
Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na procura de información e na
aprendizaxe.

COMPETENCIAS BÁSICAS
O ensino relixioso ofrece o modelo suxestivo e imitable dunha Igrexa que confesa, celebra e vive a fe
en Xesucristo. En definitiva, a identidade persoal constrúese tamén mediante a transmisión da devandita fe
de forma propia e coherente: o testemuño persoal e o das comunidades eclesiais.
Social e cívica (CB 2)
Reflexionar e apreciar os valores actuais da cidadanía e da convivencia a raíz dos testemuños das
primitivas comunidades cristiás.
Analizar con sentido crítico os valores democráticos a partir das notas características da Igrexa e da súa
misión.
Cultural e artística (CB 3)
Identificar e localizar no espazo e no tempo a Igrexa primitiva e o imaxinario simbólico cristián para entender
a historia e a cultura occidental.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
Incorporar ao acerbo persoal os modos eclesiais de confesar, celebrar e vivir a fe.
Identificarse coa persoa de Xesús por medio do testemuño dalgúns dos seus seguidores.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Saber explicar coas propias palabras e expresións que significa que a Igrexa continúa, ao longo da
historia e na actualidade, a obra de Xesús.
2. Coñecer o significado de Pentecoste.
3. Enumerar e explicar correctamente as principais características da primeira Igrexa.
4. Coñecer as imaxes coas que se describe a Igrexa.
5. Explicar que significa que a Igrexa se organiza para o servizo.
6. Definir os termos: "carismas", "laicos, "xerarquía" e "relixiosos" relacionados coa Igrexa.
7. Coñecer e saber explicar a misión da Igrexa na actualidade.
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UNIDADE 7. ORAR E CELEBRAR

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Os cristiáns rememoran a vida e a morte de Xesús na eucaristía e noutras celebracións. A liturxia ou
conxunto de celebracións da vida cristiá fan presente a Xesús no medio da comunidade con toda a súa forza
salvadora. Se a eucaristía é o centro da vida cristiá, o bautismo, a reconciliación e a unción de enfermos
remiten a elementos básicos da vida de todo crente: o amor incondicional de Deus, a misericordia e o
acompañamento.
OBXECTIVOS
1. Comprender o significado da oración e a celebración na vida persoal e comunitaria dun cristián.
2. Comprender o sentido das celebracións cristiás en canto expresión da experiencia dun pobo e
signos que manifestan a identidade dunha relixión.
3. Achegarnos á experiencia dos primeiros cristiáns para ver como e por que empezaron a celebrar
determinados acontecementos.
4. Coñecer as principais celebracións litúrxicas cristiás que se realizan hoxe no seo da comunidade
cristiá e comprender o seu significado.
5. Recoñecer a forza expresiva dos símbolos na vida humana para descubrir o sentido e finalidade dos
sacramentos na vida da Igrexa.
6. Coñecer que é o que caracteriza os sacramentos do bautismo, a eucaristía, a reconciliación e a
unción de enfermos.
CONTIDOS









Liturxia e oración: constantes na vida da comunidade cristiá.
Significados e ritmos das celebracións litúrxicas.
Os sacramentos: signos visibles da presenza de Xesús.
Orixe, finalidade e sentido dos sacramentos.
Dous sacramentos de iniciación: bautismo e eucaristía.
Os sacramentos de curación: a reconciliación e a unción de enfermos.
Relación entre os diversos sacramentos e a vida.
ano litúrxico.

Actividades de reforzo e complementarias









Analizar a estrutura interna e os elementos que interveñen en toda celebración humana e relixiosa.
Recoñecer e distinguir as distintas partes do ano litúrxico.
Buscar o significado de palabras clave aparecidas na unidade.
Recoller información sobre celebracións culturais, políticas, sociais ou familiares do ámbito.
Aplicar un procedemento para analizar cada sacramento.
Coñecer e apreciar o patrimonio relixioso de España atendendo ás súas celebracións.
Buscar, ler, explicar e clasificar algúns textos bíblicos relacionados coa celebración cristiá da fe e,
de maneira particular, cos sacramentos.
Extraer e interpretar a mensaxe dalgunhas viñetas e relacionar o que din cos contidos estudados.

COMPETENCIAS BÁSICAS
O estudo do ritmo litúrxico semanal, anual e dos acontecementos vitais prepara os alumnos e as alumnas a
participar de xeito eficaz e construtivo na vida social e profesional. Ao mostrar a eucaristía como centro da
vida cristiá testemúñase de modo directo o gran valor da fraternidade universal.
Comunicación lingüística (CB 1)
Analizar con detalle a linguaxe litúrxica, a súa simboloxía e significado relixioso.
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Descubrir as conviccións profundas, vivencias e sentimentos relixiosos da sociedade actual.
Social e cívica (CB 2)
Estudar con atención o ritmo litúrxico da vida eclesial para axudar a unha incorporación social construtiva do
alumnado.
Cultural e artística (CB 3)
Traducir a categorías actuais e comprensibles os antigos símbolos cristiáns para xerar cultura.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
Enriquecer e estimular a personalidade con modelos de vida suxestivos e atractivos.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Describir a orixe e o sentido dos sacramentos como don de Deus que obra a través da Igrexa.
2. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: liturxia, celebración, sacramento,
eucaristía, bautismo e reconciliación.
3. Coñecer o significado dalgúns símbolos e signos que se dan nas celebracións litúrxicas cristiás.
4. Clasificar as principais festas do calendario cristián nun calendario anual.
5. Entender e saber explicar en que consisten os sacramentos do bautismo, a eucaristía, a
reconciliación e a unción dos enfermos: rito, persoas, misión que confire etc.
6. Identificar e distinguir o valor expresivo dos sacramentos para comprender o seu sentido na vida da
Igrexa.

UNIDADE 8. SER UN MESMO

Nº SESIÓNS: 4

3ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Vivir con autenticidade e, simultaneamente, aprender a vivir nun mundo saturado de información e de
reclamos publicitarios. Publicidade que, en ocasións, nos converte en meros consumidores con necesidades
superfluas. Todas as persoas están chamadas a vivir na verdade, a escoitar e a ser elas mesmas. E, á vez,
están chamadas a coidar as relacións cos demais.

OBXECTIVOS
1. Descubrir o valor de ser un mesmo como medio de realización persoal.
2. Comprender que son e que finalidade teñen os medios de comunicación social (MCS).
3. Analizar o impacto que os MCS teñen nas persoas.
4. Coñecer cal é a posición da Igrexa ante os MCS.
5. Valorar a importancia da maduración persoal para poder facerlle fronte á publicidade de modo libre e
responsable.
6. Descubrir nos evanxeos que significa para Xesús seguir o camiño da verdade.
7. Saber diferenciar aquelas actitudes que non se axustan á verdade daquelas que sustentan unha vida
fundada na verdade.
CONTIDOS
 Que son os medios de comunicación social (MCS).
 A Igrexa ante os MCS.
 Liberdade de expresión e manipulación.
 Publicidade, conduta e consumo.
 Vivir na verdade ao estilo de Xesús.
 Actitudes fundamentais dunha vida fundada na verdade: sinceridade, autenticidade e honestidade.
 Actitudes que non se axustan á verdade.
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Actividades de reforzo e complementarias
 Lectura de textos sobre os MCS.
 Comentario e reflexión sobre as imaxes que acompañan os contidos da unidade.
 Analizar viñetas e cómics, e ser capaces de explicar de forma sinxela a mensaxe do autor e de sacar as
propias conclusións.
 Recapacitar sobre a influencia que a publicidade e os medios teñen sobre a vida das persoas.
 Saber explicar correctamente os conceptos clave da unidade.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Esta unidade, ao abordar un tema tan importante como a autenticidade persoal, practicamente incorpora
dentro de si todas as competencias básicas.
Comunicación lingüística (CB 1)
Adquirir instrumentos para ler criticamente a linguaxe publicitaria.
Descubrir a armazón profunda da motivación humana, persoal e colectiva.
Cultural e artística (CB3)
Apreciar a propia cultura e o valor artístico das linguaxes de comunicación actual.
Exercitarse na análise crítica da cultura actual á luz do evanxeo.
Aprender a aprender (CB 4)
Abrir a intelixencia creativa na procura de novas razóns para vivir.
Ensanchar calquera tipo de itinerario ou discurso racional reducionista.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
Construír un sistema de valores propio a partir da vida e das palabras de Xesús.
Personalizar e exercitarse en vivir de acordo á mencionada estimativa moral.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explicar que son os MCS e que relación teñen coa tarefa de ser un mesmo.
2. Coñecer cal é a valoración que fai a Igrexa dos MCS.
3. Saber diferenciar correctamente entre "liberdade de expresión" e "manipulación".
4. Realizar unha xusta valoración das técnicas publicitarias.
5. Explicar que significa o convite de Xesús a vivir na verdade.
6. Saber definir os trazos fundamentais dunha persoa sincera, dunha persoa auténtica e dunha persoa
honesta.
7. Enumerar e explicar cales son as actitudes que non se axustan á verdade.

UNIDADE 9. COMPROMETIDOS CO MUNDO

Nº SESIÓNS: 4

3ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
A santidade é o camiño que vai dun mesmo cara ao irmán. O camiño dos seguidores de Xesús é o
do compromiso co mundo no que vivimos, un mundo ferido e dividido. O mandato do amor de Xesús conduce
a loitar contra todo o que degrada a vida e a diminuír o sufrimento dos demais. Os cristiáns están chamados
a construír o reino de Deus na fenda do mundo, en unión con todas as persoas e, de maneira particular, cos
crentes doutras relixións.
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OBXECTIVOS
1. Analizar algúns dos problemas máis graves que padece a nosa sociedade e que lles afectan
radicalmente ás persoas, tales como a fame, a pobreza, a violencia, a guerra, a marxinación e a
degradación do medio natural.
2. Examinar con espírito crítico e con esperanza as "feridas" do mundo para desenvolver unha actitude
de cooperación e compromiso.
3. Sensibilizarse coa situación de millóns de seres humanos que padecen o azoute destes graves
problemas, fomentando o esforzo persoal e social por erradicalos.
4. Confrontar a realidade que estes problemas ofrecen coa mensaxe de Xesús.
5. Analizar en que consiste o traballo e o compromiso dos cristiáns por facer un mundo mellor.
6. Recoñecer algunhas das organizacións católicas máis significativas polo seu compromiso coa xustiza
e a igualdade, así como o testemuño significativo dalgúns cristiáns.
CONTIDOS








A fame, a pobreza, a violencia, a guerra, a marxinación e a degradación do medio natural:
situacións e datos que fan pensar.
Xesús e o mandamento do amor.
Os cristiáns, chamados a construír o reino.
Diversas formas de vivir comprometidos co amor.
Organizacións católicas que traballan pola xustiza e pola solidariedade.
Colaboración dos cristiáns con outras relixións e institucións na construción dun mundo mellor.
Signos do compromiso cristián no noso tempo.

Actividades de reforzo e complementarias









Ler relatos curtos (textos doutrinais, bíblicos, literarios e testemuñais), para extraer deles a mensaxe
central dos seus creadores e contrastala co estudado na unidade.
Coñecer noticias e realidades deste mundo ferido.
Contemplar diversas viñetas e analizar o seu contido simbólico e textual.
Localizar nun mapamundi as zonas nas que se advirten con máis forza as feridas do noso mundo.
Analizar diferentes datos sobre a pobreza, a fame, a violencia, a marxinación, a deterioración do
medio etc.
Interrogarse sobre a forma de construír un mundo mellor.
Analizar diversas situacións sociais e as respostas que obteñen por parte das organizacións
católicas e do compromiso dalgúns cristiáns relevantes.
Aplicar as ensinanzas do evanxeo e a tradición cristiá na busca dun mundo mellor.

COMPETENCIAS BÁSICAS
O ensino relixioso contribúe a ponderar as fracturas do mundo actual, sobre todo, por medio da
Doutrina Social da Igrexa. A tradición, a doutrina e tamén o exemplo de moitos cristiáns iluminan as respostas
aos problemas que xorden na interacción do ser humano co medio físico e consigo mesmo.
Social e cívica (CB 2)
Preparar a incorporación á vida social e profesional desde a chamada de Deus a transformar e construír un
mundo máis fraterno e solidario.
Afrontar a convivencia e as situacións complexas e conflitivas, exercitando o xuízo ético con eficacia e
creatividade.
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Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
Desenvolver valores da integración social, do servizo e da solidariedade cos semellantes.
Exercitar a toma de decisións e a asunción de responsabilidades.
Desenvolver a construción dun pensamento propio e autónomo.
Iniciarse na argumentación.
Coñecemento e interacción co mundo físico (CB 6)
Ponderar a desigualdade e a inxustiza do mundo mediante a análise persoal e da Doutrina Social da Igrexa.
Enriquecer o xuízo crítico do uso da ciencia e da tecnoloxía.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Enumerar os problemas (feridas) máis incitantes da humanidade.
2. Saber localizar algúns dos conflitos máis importantes do mundo na actualidade, dando razón das
causas que os provocan.
3. Coñecer en que consiste o convite de Xesús a amar.
4. Saber explicar que significa construír o reino e que actitudes sosteñen a devandita construción.
5. Saber dar razón do valor do compromiso cristián no mundo para suscitar actitudes responsables e
solidarias en ben dos demais.
6. Enumerar algunhas das ONGs estudadas, dando razón dos seus fins e accións.

UNIDADE 10. UN MUNDO NOVO

Nº SESIÓNS: 3

3ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Para os cristiáns, o tempo non é circular. A historia humana está marcada por un antes e un despois
do acontecemento Cristo. Xesús chama a colaborar, desde a responsabilidade e a liberdade, para anticipar
"un ceo novo e unha terra nova". A nova creación é obra de Deus pero, na espera da súa chegada definitiva,
os cristiáns, involucrados no traballo pola xustiza, a paz e a salvagarda da creación, comprométense a loitar
contra todas as opresións e limitacións, e a construír o reino de Deus.
OBXECTIVOS
1. Coñecer que di a fe cristiá sobre o destino deste mundo e, polo tanto, sobre o destino das persoas.
2. Analizar a promesa que Deus fai dun mundo novo e comprender a responsabilidade dos cristiáns na
construción dun ceo e dunha terra nova.
3. Comprender, a partir das palabras de Xesús, que di a relixión cristiá sobre o destino da nosa vida e
do mundo.
4. Comprobar como todas as relixións da humanidade intentaron darlle resposta ao problema da
morte.
5. Interpretar e comprender, a partir da morte de Xesús, cal é o futuro que lle espera ao cristián
despois da morte.

CONTIDOS









Tempo circular e tempo lineal: Xesús marca un antes e un despois.
reino de Deus, don e tarefa, presente e futuro.
En Xesús cúmprense as promesas de Deus e as esperanzas do pobo ao vencerlle á morte.
A segunda vinda de Cristo.
A liberación definitiva: unha festa para compartir na que xa non haberá morte nin dor.
Deus promete un ceo novo e unha terra nova.
Os cristiáns responsables ante o futuro.
Construír un mundo novo: unha tarefa de cada día.
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Actividades de reforzo e complementarias









Interrogarse sobre o misterio da morte e do máis alá.
Formular as dúbidas e preguntas sobre as actitudes ante a fin do mundo.
Recoñecer e distinguir algunhas das afirmacións da escatoloxía no Novo Testamento, en especial
nos evanxeos.
Ler e analizar algunhas viñetas.
Preguntarse sobre o mundo que Deus prepara ao final da historia.
Ler, interpretar e explicar textos bíblicos, xornalísticos e literarios.
Contemplar cadros con contido relixioso da pintura universal, relacionándoos coas escenas bíblicas
que conteñen ou cos valores que intentan transmitir.
Ler e subliñar as ideas principais de varios textos do maxisterio da Igrexa sobre o final dos tempos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Entre os obxectivos fundamentais para a adquisición e o desenvolvemento progresivo das
competencias básicas están a capacidade innata para dinamizar a intelixencia e chamar a razón humana na
busca de "algo máis". A busca orixinaria que identifica a todo ser humano, a capacidade de ser e estar xunto
aos outros desde a fraternidade, o amor, a ansia de infinito e a plenitude do ser na vida eterna, son elementos
constitutivos da humanidade.
As referencias ao sentido último da existencia e a chamada á responsabilidade ante o presente e o
futuro forman a persoa desde dentro, liberándoa de todo o que a impide vivir libremente e abríndoa a unha
visión do ser humano optimista, responsable e comprometida.
Cultural e artística (CB 3)
Mostrar curiosidade por coñecer máis e mellor diversas concepcións do tempo.
Apreciar a cultura propia e as alleas xunto ás súas manifestacións culturais.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
Exercitar a asunción de responsabilidades ante o presente e ante o futuro.
Crecer en liberdade interior abríndose a valores transcendentes como a esperanza, a responsabilidade e a
misericordia.
Desenvolver valores de integración social, de servizo e solidariedade cos semellantes.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.
2.
3.
4.

Saber diferenciar as diferentes concepcións temporais: tempo circular e tempo lineal.
Dar razón da esperanza que anima os cristiáns ante a idea da fin do mundo.
Explicar que di Xesús sobre o reino, un reino presente e tamén futuro.
Explicar correctamente a actitude da esperanza cristiá e descubrir o seu sentido activo e non
resignado, e o compromiso persoal e social que entraña a súa vivencia.
5. Saber explicar que significa "un ceo novo e unha terra nova" e que responsabilidade teñen os
cristiáns na súa construción.
6. Explicar o significado dalgunhas palabras ou expresións clave: morte, resurrección, esperanza, vida
eterna, ceo, inferno, segunda vinda.
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3º E.S.O.
UNIDADE 1. NON SOMOS ILLAS

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

A convivencia con outras persoas en distintos ambientes axuda ao adolescente a alcanzar un
desenvolvemento pleno do seu corpo, da súa intelixencia e dos seus afectos. Os contidos desta unidade
didáctica son plenamente antropolóxicos.
No comezo de curso preténdese que o alumno se coñeza máis a si mesmo e potencie e intensifique
a súa relación cos grupos naturais aos que pertence: familia, colexio e amigos particularmente.
I. OBXECTIVOS





Coñecer e interpretar a relación da persoa cos diferentes grupos sociais aos que pertence.
Descubrir a importancia de vivir en grupo e de compartir experiencias con outras persoas.
Reflexionar sobre o lugar da familia no proceso de desenvolvemento da persoa.
Analizar as esixencias e compromisos dos cristiáns na súa relación con Deus, consigo mesmo e cos
demais, relacionándoos con outras opcións presentes na sociedade.

II. CONTIDOS






A dimensión moral da persoa.
A relación con Deus e cos irmáns.
Liberdade e procura voluntaria do ben.
A importancia de amar e sentirse amado.
Relación, amor e amizade.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS





Reflectir de xeito esquemático a rede de relacións que establece cada alumno co seu contorno social.
Utilizar a letra de cancións como apoio para o debate e a reflexión.
Ler e interpretar imaxes como expresión de sentimentos.
Sintetizar conceptos por medio de definicións propias do alumno.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Razoar o valor da liberdade como elección da verdade e do ben, e raíz da responsabilidade dos
propios actos.
2. Explicar a importancia das accións das persoas no seu proceso de crecemento.
3. Saber escoitar e dialogar nun debate, valorando as opinións dos demais.
4. Sintetizar o contido dun texto nunha frase.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretenden desenvolver son as seguintes:
1.
2.
3.
4.

Adquirir un maior coñecemento da relación da persoa con respecto ao grupo.
Relacionar os conceptos: individuo, grupo, sociedade, familia.
Comprender e resumir o contido dun texto.
Comunicar sentimentos e experiencias de forma oral.
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UNIDADE 2. UN SÓ DEUS

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

Nesta unidade didáctica estudaranse as tres relixións monoteístas, tamén chamadas relixións do libro
presentes na nosa historia e na nosa cultura: xudaísmo, cristianismo e islam.
O diálogo interrelixioso é una das claves da nosa sociedade. A emigración e inmigración supón a
convivencia de distintas culturas e relixións nun mesmo espazo. Coñecer o que outras persoas cren, as súas
tradicións, a súa cultura axuda ao desenvolvemento da paz.
I. OBXECTIVOS
 Coñecer e interpretar os distintos elementos que conforman o fenómeno relixioso na súa estrutura e
na súa expresión histórica, como base de comprensión das distintas relixións.
 Analizar os principios que fundamentan a fe cristiá na vida eterna, valorando criticamente a proposta
das grandes relixións.
 Analizar as esixencias e compromisos dos cristiáns na súa relación con Deus, consigo mesmos e cos
demais, relacionándoos con outras opcións presentes na sociedade e nas grandes relixións.
 Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da fe cristiá na historia da Igrexa, nas grandes obras da
cultura e nas súas festas, considerando tamén as achegas doutras relixións.
II. CONTIDOS






O proxecto de Deus sobre o home segundo o xudaísmo, o cristianismo e o islam.
A revelación progresiva no pobo de Israel. O xudaísmo.
A novidade de Xesús de Nazaret.
Raíces comúns e novidades do islam.
A influencia das relixións monoteístas en la configuración de la historia y la cultura española.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
 Reflectir de maneira esquemática a rede de relacións que se establece entre as grandes relixións.
 Ler e interpretar imaxes como expresión cultural das diversas relixións.
 Sintetizar conceptos por medio de definicións propias do alumno.
IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Detectar os principais elementos que constitúen o fenómeno relixioso e a súa expresión concreta no
cristianismo.
2. Saber definir os aspectos propios de cada unha das relixións monoteístas.
3. Describir o sentido da vida que ofrece a experiencia relixiosa nas tres relixións monoteístas.
4. Sintetizar o contido dun texto extraído de libros sagrados.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretende desenvolver son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Adquirir un maior coñecemento do xudaísmo e do islam.
Relacionar os conceptos: relixión, politeísmo, monoteísmo, rito e mito.
Comprender e resumir o contido dun texto.
Comunicar sentimentos e experiencias de forma oral.
Saber escoitar e dialogar nun debate, valorando as opinións dos demais.
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UNIDADE 3. A BIBLIA, UN LIBRO SAGRADO

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

A presente unidade introduce aos alumnos no estudo da Biblia; que é, como se utiliza, de que trata,
cando e como se escribiu e de que libros está composta. Ademais, presenta unha introdución ao estudo do
Antigo Testamento, os libros que o compoñen e os xéneros literarios nos que están escritos.
A unidade non pretende ser un estudo en profundidade da Sagrada Escritura, senón unha
introdución na que os alumnos descubran como se foi formando a Biblia e como se debe interpretar a
mensaxe que quere transmitir. Esta unidade verase complementada coa unidade seguinte, dedicada ao
estudo do Novo Testamento.
Os contidos que presenta son fundamentais xa que coñecer a Biblia é esencial para poder
fundamentar e entender correctamente a novidade e significatividade da mensaxe cristiá.
I. OBXECTIVOS







Comprender que a Biblia é un libro relixioso que contén a Historia da Salvación.
Coñecer que narran e como se escribiron os libros que compoñen o Antigo Testamento.
Identificar os lugares onde transcorren os principais acontecementos que narra a Biblia así como algúns
dos seus xéneros literarios.
Saber utilizar a Biblia situándoa na súa orixe, forma e finalidade e interpretación adecuada en relación
coa historia e experiencia relixiosa de Israel e como expresión da revelación de Deus Pai aos homes.
Situar no seu contexto á Biblia para comprender o seu sentido e valoralo como resposta ás inquietudes
relixiosas das persoas.
Comprender a Biblia como palabra de Deus ás persoas e norma fundamental da fe e da vida cristiás.

II. CONTIDOS








A Biblia: un libro relixioso, un libro de fe.
División da Biblia entre o Antigo e o Novo Testamento.
Elementos básicos de interpretación do A. T. Os distintos libros do Antigo Testamento e a súa
división, descrición, autores. Xéneros literarios. Os libros do NT.
Xeografía da Biblia: Mesopotamia, Exipto e Canaán. Os nomes da terra prometida.
A revelación progresiva de Deus na Biblia. As dez etapas históricas da Biblia.
O Deus da Biblia: liberador, próximo, salvador.
Importancia da Biblia no noso patrimonio cultural.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS








Recoñecer e distinguir nun mapa xeográfico as principais rexións da xeografía bíblica.
Ordenar cronoloxicamente as etapas da Biblia.
Relacionar a algúns personaxes bíblicos coa súa época histórica.
Distinguir entre o AT e o NT e clasificar por xéneros literarios os libros da Biblia.
Ler e analizar diversos textos bíblicos, literarios, xornalísticos e doutrinais.
Coñecer, respectar e valorar o patrimonio cultural e histórico-artístico relacionado coa Biblia.
Utilizar as tecnoloxías da información para buscar información relacionada co tema.
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IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Dar razón da importancia da Biblia para a fe xudía e cristiá.
2. Definir con precisión o significado dalgunhas das moitas palabras-clave do tema.
3. Saber en que consiste a diferenza fundamental entre o Antigo e o Novo Testamento, así como o
contido dos diversos libros segundo os seus xéneros literarios.
4. Enumerar os xéneros literarios máis importantes da Biblia.
5. Coñecer e diferenciar algunhas características históricas, literarias e relixiosas da Biblia, para saber
fundamentar e aplicar a mensaxe que transmite.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretende desenvolver son as seguintes:
1. Adquirir un maior coñecemento da Biblia en canto libro sagrado pola súa autoría, o seu contido e a
súa finalidade.
2. Relacionar os conceptos: revelación, canon, autoría, inspiración, tradición bíblica.
3. Comprender e resumir o contido dun texto.
4. Saber localizar e citar textos bíblicos de modo correcto.
5. Coñecer a estrutura e o contido do Antigo Testamento.

UNIDADE 4. O NOVO TESTAMENTO

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

Baixo o título de Novo Testamento agóchase unha importante cantidade de contidos a desenvolver
na aula en diferentes sesións. A unidade comeza mostrándonos un mapa xeográfico, político e histórico do
país no que viviu Xesús.
A continuación mostra unha fotografía da sociedade daquel tempo e, unha vez sinalados os
escenarios e os diferentes actores, aborda o tema de que, cantos e como son os evanxeos e outros libros
que compoñen o Novo Testamento. Sen dúbida esta unidade recolle moita información e toda ela é
especialmente significativa para coñecer o mellor posible a vida e a mensaxe de Xesús de Nazaret.
I. OBXECTIVOS
 Coñecer as características xeográficas e políticas de Palestina, país onde viviu Xesús de Nazaret.
 Percorrer brevemente a peculiar historia do país de Xesús.
 Aprender como era a sociedade do tempo de Xesús: a súa forte estruturación en clases e grupos sociais.
 Coñecer as principais características da relixión xudía daquel tempo: a súa fe, normas, festas e centros
relixiosos.
 Estudar que libros conforman o Novo Testamento para comprender a mensaxe que encerran.
 Coñecer que son os evanxeos, cando foron escritos e con que finalidade. Evanxeos sinópticos e
apócrifos.
 Identificar diferentes xéneros literarios nos textos evanxélicos.
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II. CONTIDOS
 Xeografía, política e historia de Palestina.
 Sociedade do tempo de Xesús: dirixentes, grupos sociais e marxinados.
 Fe, normas, festas e centros relixiosos xudeus.
 Evanxeo e evanxeos: autoría, significado, contido, finalidade e tipoloxía.
 Os xéneros literarios nos evanxeos.
 Outros libros do Novo Testamento: Feitos, Cartas e Apocalipse.
III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
 Traballar con diferentes mapas da época para identificar os aspectos físicos e políticos de Palestina.
 Buscar en textos bíblicos diferentes acontecementos e lugares onde transcorreron escenas da vida de
Xesús.
 Realizar algunha sinopse con textos evanxélicos para mostrar o seu parecido e a súa
especificidade.
 Realizar cadros sintéticos cos conceptos e contidos máis importantes.
III. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Coñecer as características xeopolíticas do país de Xesús.
Saber diferenciar os diferentes grupos que estruturaban a sociedade do tempo de Xesús.
Definir que é evanxeo, cantos hai e que son os evanxeos sinópticos e apócrifos.
Saber identificar o xénero literario dun texto evanxélico.
Coñecer que libros compoñen o NT e cal é o seu contido.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretenden desenvolver son as seguintes:
1. Adquirir maior coñecemento do contexto (xeográfico, político, histórico e social) no que viviu Xesús.
2. Saber definir que é un evanxeo e coñecer as súas diferenzas e peculiaridades.
3. Coñecer que libros compoñen o Novo Testamento e saber distinguir neles os diferentes tipos de linguaxe
e de xéneros literarios.

UNIDADE 5. VIDA EN COMUNIDADE

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

Logo da morte e resurrección de Xesús os discípulos continúan a súa obra anunciando a boa nova,
a chegada do reino de Deus. Os primeiros cristiáns viven en comunidade: este grupo é distinto aos outros
grupos relixiosos da época, xudeus ou romanos.
Nesta unidade didáctica estúdase como vive esta primeira comunidade e como se estende, cal é a
súa misión dende hai máis de vinte séculos. Os sacramentos enriquecen e conforman a vida da comunidade
cristiá.
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I. OBXECTIVOS
 Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en canto á realización institucional do servizo de
humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser humano, e descubrir as súas achegas aos procesos
máis importantes da historia española e europea.
 Coñecer e valorar a resposta dos crentes á mensaxe e acontecemento cristián que se realiza na Igrexa.
 Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da fe cristiá na historia da Igrexa, nas grandes obras da
cultura e nas súas festas, considerando tamén as achegas doutras relixións.
 Comprender e distinguir a acción salvadora de Cristo, e o carácter celebrativo de cada un dos
sacramentos.
II. CONTIDOS







Xesucristo convoca e congrega á comunidade dos seus discípulos.
A Igrexa, misterio de comuñón.
Espírito Santo forza e vida dos crentes.
A Igrexa, Pobo de Deus.
A misión da Igrexa: catolicidade e carácter misioneiro.
Os sacramentos da confirmación e da orde sacerdotal.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS





Reflectir de xeito esquemático a rede de relacións que se establece entre as grandes relixións.
Ler e interpretar textos oficiais da Igrexa.
Sintetizar conceptos por medio de definicións propias do alumno.
Elaboración dunha ficha de análise.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.
2.
3.
4.

Establecer relacións entre os textos da Biblia, da tradición e o maxisterio sobre a revelación de
Deus.
Razoar como os carismas e ministerios desenvolven a misión da Igrexa.
Razoar o fundamento da Igrexa comuñón, os seus signos e as consecuencias na vida do crente
pola acción do Espírito.
Sintetizar o contido dun texto extraído de libros sagrados.

V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretende desenvolver son as seguintes:
1.
2.
3.
4.

Adquirir un maior coñecemento da misión da Igrexa como comunidade.
Relacionar conceptos.
Comprender e resumir o contido dun texto.
Comunicar sentimentos e experiencias de forma oral.

UNIDADE 6. A FE, RESPOSTA DOS CRENTES

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

Do mesmo xeito que ocorre co termo relixión, cando falamos da fe podemos atoparnos con infinidade
de definicións. Sexan cales foren se devanditas definicións, o que nunca pode faltar na definición do que é a
fe é que esta é unha resposta dos crentes. Sendo así, suponse que se respondemos é porque nos sentimos
chamados: é o caso dos cristiáns, cuxa fe é crer no Deus de Xesucristo, un Deus amor e relación.
Nesta unidade imos estudar a fe cristiá: o que é, como se manifesta, onde se vive e de onde procede.
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I. OBXECTIVOS





Coñecer en que consiste a fe cristiá, como se manifesta, onde se vive e de onde procede.
Descubrir no seguimento de Xesús a raíz do ser cristián.
Afondar nas características básicas do seguimento de Xesús.
Aprender que significa que o Deus cristián é amor e coñecer as canles que Deus utiliza para
comunicarse: a Biblia, a tradición e o maxisterio.
 Identificar a Xesucristo como Fillo de Deus encarnado entre os homes mediante o coñecemento e
análise da súa mensaxe, vida e presenza polo Espírito Santo na igrexa.

II. CONTIDOS





A fe cristiá.
Crer en Xesús é seguir a Xesús.
Deus, un e trino.
Biblia, tradición e maxisterio

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
 Lectura e análise de textos para facilitar a comprensión de contidos.
 Realización de propostas de traballo e actividades para reforzar a adquisición de coñecementos.
 Ler e interpretar o contido das imaxes.
 Utilizar a letra de cancións como apoio para a reflexión.
IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir que é, cando se inicia, en que se apoia, onde se vive e como se expresa a fe cristiá de modo
correcto.
2. Saber que significa seguir a Xesús a partir da lectura e análise dos textos do Novo Testamento.
3. Saber explicar que significa que Deus é amor e relación.
4. Definir correctamente que son e que significan a Biblia, a tradición e o maxisterio.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretende desenvolver son as seguintes:
1.
2.
3.
4.

Adquirir un correcto coñecemento do que significa crer en Xesucristo.
Saber relacionar a fe cristiá coa vida como motivo de sentido.
Clarificar ideas arredor do concepto de Trindade.
Analizar e comprender o significado de diferentes textos.

UNIDADE 7. DECIDIR EN LIBERDADE

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

A presente unidade aborda o tema da liberdade e a responsabilidade de todo ser humano. As persoas
temos a capacidade de orientar a nosa vida, para o que habemos de tomar moitas decisións. De como
decidimos depende en gran medida como é e será a nosa vida. Esta unidade expón a apaixonante pero difícil
tarefa de orientar correctamente a nosa vida dende a liberdade, a responsabilidade e a conciencia.
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I. OBXECTIVOS
1. Analizar o proceso mediante o cal as persoas tomamos decisións e construímos a nosa personalidade.
2. Aprender a analizar que é o que fai que unha decisión sexa boa ou mala.
3. Coñecer como viviu Xesús as súas propias decisións.
4. Comprender como debe ser a conduta dos seguidores de Xesús.
5. Identificar a dimensión moral da vida humana e relacionala cos criterios que dimanan da fe cristiá.
6. Adquirir un esquema comprensivo básico dos elementos do acto moral para poder actuar con liberdade e
responsabilidade.
7. Valorar a importancia de ser fieis á propia conciencia e de asumir a responsabilidade das propias accións.
II. CONTIDOS









O proceso de decisión nas nosas vidas.
As opcións fundamentais, guía das nosas decisións.
Conceptos de liberdade e responsabilidade.
A conciencia moral.
O home novo que xorde de Xesucristo. A vida como proxecto persoal.
Fundamentos da dimensión moral. O proceso das nosas eleccións.
Identificación e relación entre causas e efectos do acto moral.
Os valores. Os valores de Xesús. Os valores dos discípulos de Xesús.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS









Ler e comentar os textos propostos.
Reflexionar e recoñecer a dimensión moral de toda persoa.
Relacionar os conceptos de “condutas” cos “valores” que as animan.
Elixir e comentar textos evanxélicos.
Buscar o significado de palabras clave.
Expoñer as dúbidas e preguntas sobre a forma de formular un acto moral.
Establecer comparacións entre diversas escalas de valores.
Coñecer, respectar e valorar as crenzas, actitudes e valores do noso acervo cultural e do
patrimonio histórico artístico.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: conciencia, conduta, valor,
benaventuranza, liberdade e responsabilidade.
2. Saber en que consisten os elementos do acto moral.
3. Mostrar inquietude por formularse novos valores que orienten a propia existencia.
4. Recoñecer a necesidade de maior formación no área moral.
5. Saber dialogar con respecto e escoitar con interese as experiencias e opinións dos demais.
6. Dar razón dos propios valores e opcións persoais.
7. Saber identificar os principios morais que emanan do cristianismo, e que fundamentan o ben obrar,
para saber aplicalos ás diversas situacións da vida actual.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretende desenvolver son as seguintes:
1. Tomar conciencia da importancia e responsabilidade que supón ser libres.
2. Saber definir correctamente termos como conciencia, conduta, valor, benaventuranza, liberdade e
responsabilidade.
3. Coñecer a relación e as consecuencias da liberdade, a escravitude e a responsabilidade.
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4. Comprender e resumir o contido dun texto.
5. Comunicar sentimentos e experiencias de forma oral.
6. Saber escoitar e dialogar nun debate, valorando as opinións dos demais.

UNIDADE 8. O AGASALLO DA VIDA

Nº SESIÓNS: 4

3ª AVALIACIÓN

A vida biolóxica, a vida humana, é o primeiro que atopamos e o último que deixamos. Nesta unidade
trabállase arredor dela. O seu valor, a responsabilidade que todos temos ante ela e as ameazas, agresións e
manipulacións ás que está exposta. Trátase de falar da vida como un don, como un agasallo arredor do cal
somos chamados a tomar decisións. Na presente unidade imos estudar cal é o sentido e a importancia que
lle dá o cristián á marabilla da vida.
I. OBXECTIVOS




Reforzar o que xa coñecen sobre o respecto á vida humana.
Aprender a interpretar, por medio da análise do relato da creación, qué nos di Deus sobre a vida
humana.
Coñecer os principios que a Igrexa foi elaborando, a partir dos relatos bíblicos, sobre a vida humana.



Analizar como se aplican estes principios aos problemas que sobre a defensa da vida suscita o mundo
de hoxe.




Comprender que a tarefa do cristián é vivir a vida dun xeito positivo e alegre.
Adquirir uns principios básicos para poder actuar con liberdade e responsabilidade neste campo.



Valorar a importancia de ser fieis á propia conciencia e de asumir a responsabilidade das propias
accións como persoas e como cristiáns.

II. CONTIDOS








Os relatos da creación na Biblia.
O ser humano foi creado a imaxe de Deus.
A vida pertence a Deus.
Doutrina da Igrexa: a vida humana é sagrada.
A tarefa do cristián fronte á vida: recibila, amala, promovela e defendela.
As agresións contra a vida.
Moral da vida humana e problemática que representa: violencia, pena de morte, guerra, tortura; accidentes
de tráfico, transplantes; aborto, eutanasia, suicidio, homicidio; enxeñería xenética, inseminación artificial,
fecundación in vitro.
 Xesús e o compromiso cristián en defensa da vida.
III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS










Atopar a relación existente entre os dilemas morais actuais e a doutrina cristiá.
Analizar de forma crítica e reflexiva diversas informacións sobre as agresións contra a vida.
Ordenar a información recollida nunha táboa analítica.
Ler e analizar varios escritos bíblicos.
Responder ás preguntas suscitadas.
Ler e comentar os textos poéticos e doutrinais propostos.
Buscar o significado de palabras clave.
Recoñecer os diferentes campos nos que está implicada hoxe a loita pola dignidade da
vida humana.
Utilizar recursos informáticos para ampliar contidos segundo os intereses do alumno ou
alumna.

Departamento de Relixión do I.E.S de Viós (Abegondo)

97

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Identificar os valores fundamentais da moral cristiá sobre o respecto á vida para saber aplicalos ás

diversas situacións da vida actual.
2. Relacionar os valores que rexen na sociedade cos que dimanan do evanxeo para comprender o que de

valores cristiáns ou non hai nos primeiros.
3. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: tortura, suicidio, homicidio, aborto, eutanasia,

clonación.
4. Explicar de forma coherente a doutrina cristiá sobre a sacralidade da vida humana.

V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1.
2.
3.
4.

Reflexionar de modo coherente arredor da vida como don e tarefa, como
agasallo e
responsabilidade.
Coñecer en profundidade as manipulacións, as agresións e as ameazas ás que está exposta a vida
humana.
Comunicar sentimentos e experiencias de forma oral.
Saber escoitar e dialogar nun debate, valorando as opinións dos demais.

UNIDADE 9. A VIDA DOS PRIMEIROS CRISTIÁNS

Nº SESIÓNS: 4

3ª AVALIACIÓN

Nesta unidade preséntase a vida dos primeiros cristiáns. Ser cristián é acoller a boa noticia de Xesús
e cambiar de vida. Trala morte e a resurrección de Xesús, os seus seguidores levaron a súa mensaxe ata os
confíns do Imperio romano, no medio de grandes dificultades e persecucións.
I. OBXECTIVOS
 Analizar e comprender a vida da primitiva comunidade cristiá a partir do que sobre a mesma nos di o
libro dos Feitos.
 Coñecer a figura do apóstolo Paulo, o núcleo da súa predicación e a súa contribución á expansión do
cristianismo no seu primeiro século de historia.
 Analizar a relación da Igrexa co imperio romano e a expansión da mesma ao longo do seu territorio
durante os séculos II e III.
 Coñecer os principais momentos, personaxes e acontecementos da historia da Igrexa primitiva para
descubrir os seus efectos na vida dos cristiáns e no dinamismo da sociedade.
 Coñecer e valorar o sentido e finalidade da Igrexa como a realización institucional do servizo de
humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser humano, e descubrir a súa achega nos feitos máis
importantes da historia española e europea.
II. CONTIDOS











A Igrexa primitiva nos Feitos dos Apóstolos.
Características da vida na primeira comunidade.
Unha comunidade ao servizo dos irmáns.
A variedade de servizos ou ministerios na Igrexa primitiva. Clasificación destes servizos.
Os primeiros conflitos na Igrexa.
As primeiras persecucións.
San Paulo e a súa obra misioneira.
Expansión do cristianismo polo imperio romano.
A Igrexa nos séculos II e III. As grandes persecucións. A vida interna da Igrexa durante os primeiros
séculos.
As orixes do cristianismo en España.
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III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS






Analizar un cronograma e situar nel as principais persecucións dos emperadores romanos contra a
Igrexa.
Interpretar mapas xeográficos para descubrir os itinerarios de Paulo. Principais núcleos cristiáns nos
primeiros séculos.Buscar, ler e interpretar textos bíblicos e doutrinais.
Coñecer e apreciar o patrimonio cultural e relixioso de España, sobre todo dos primeiros séculos do
cristianismo e das tradicións relixiosas máis antigas e duradeiras.
Analizar viñetas e cómics, sendo capaces de traducir en explicacións sinxelas a mensaxe do autor.
Contemplar cadros con contido relixioso da pintura universal, relacionándoos coas escenas bíblicas que
conteñen ou os valores que intentan transmitir.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos da vida da Igrexa primitiva (vida e viaxes de
San Paulo, causas e tempo do concilio de Xerusalén, grandes persecucións etc.), para valorar
adecuadamente eses acontecementos no contexto no que se desenvolveron.
2. Sintetizar a confesión de fe e os valores da primitiva comunidade cristiá.
3. Describir a achega cultural, social e relixiosa da Igrexa na antigüidade.
4. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: ministerio, circuncisión, pagáns, catacumbas.
5. Apreciar o valor do servizo como condición do seguimento de Cristo.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias que se pretenden desenvolver son as seguintes:
1. Admirar a honestidade e capacidade de diálogo na Igrexa primitiva para buscar solucións cando non tiñan
claro o que debían facer.
2. Interese por coñecer as orixes da fe católica en España e na diocese na que o alumno está vivindo.
3. Dispoñibilidade para emprender servizos e actitudes na vida de preocupación polas persoas que os
rodean.
4. Interese pola dimensión de servizo dentro dos seus propios plans profesionais.
5. Saber escoitar e dialogar, valorando as opinións dos demais.

UNIDADE 10. ANTE TODO ESPERANZA

Nº SESIÓNS: 3

3ª AVALIACIÓN

Esta última unidade está dedicada á escatoloxía cristiá. Sabemos por experiencia que as persoas
nacen, crecen, viven, envellecen e morren. Todos queremos saber cal é o desenlace desta historia da que
somos protagonistas. Ante a realidade ineludible da morte, os cristiáns diríxense a Xesús e a María, buscando
unha resposta marcada pola esperanza.
I. OBXECTIVOS
 Comprobar como todas as relixións da humanidade intentaron responder ao problema da morte.
 Interpretar e comprender, a partir da morte de Xesús, cal é o futuro que lle espera ao cristián
despois da morte.
 Fundamentar o sentido da esperanza cristiá na resurrección.
 Coñecer como pode vivir un cristián a morte.
 Coñecer o que di o cristianismo sobre a morte e sobre o alén.
 Coñecer que di a fe cristiá sobre o destino deste mundo e, por tanto, sobre o destino das persoas.
 Analizar a promesa que Deus fai dun mundo novo que terá lugar despois deste.
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II. CONTIDOS











A morte, unha cuestión que preocupa a todo ser humano.
problema da morte nas culturas da humanidade. A resposta da relixión á morte. A vida eterna.
A confianza cristiá ante a morte.
En Xesús cúmprense as promesas de Deus e as esperanzas do pobo ao vencer a morte.
A resurrección de Xesús, esperanza dun alén.
Os conceptos de Ceo e Inferno.
Concepto cristián da fin do mundo.
A segunda vinda de Cristo, o final da historia e o xuízo final.
A liberación definitiva: unha festa para compartir na que xa non haberá morte nin dor.
Deus promete un ceo novo e unha terra nova. A civilización do amor.

III. ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS


Interrogarse sobre o misterio da morte e o alén.





Recoñecer as diferentes posturas culturais e relixiosas ante a morte.
Ler e analizar os resultados dunha enquisa sociolóxica sobre as crenzas relixiosas dos mozos españois.
Analizar varios cómics e extraer deles os valores que intentan transmitir os seus autores, achegando
ademais opinións persoais.
Recoñecer e distinguir algunhas das afirmacións da escatoloxía no Novo Testamento, en especial dos
evanxeos.
Interrogarse sobre o mundo que Deus prepara ao final da historia.
Ler e subliñar as ideas principais de varios textos do maxisterio da Igrexa sobre o final dos tempos.





IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Saber identificar os principios doutrinais cristiáns, que fundamentan a esperanza na vida eterna.
2. Identificar e valorar as actitudes e valores básicos compartidos con outras confesións no tema da morte.
3. Sintetizar que significa a esperanza na resurrección.
4. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: morte, resurrección, esperanza, vida eterna,
ceo, inferno.
V. COMPETENCIAS BÁSICAS
1.
2.
3.
4.

Reflexionar de modo coherente arredor da morte e da resurrección. Significado, sentido, consecuencias.
Saber dialogar con respecto e escoitar con interese as experiencias dos demais.
Saber explicar o sentido e realidade da esperanza cristiá.
Actitude de tolerancia ante outras formas de concibir a morte e o alén.
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4º ESO
UNIDADE 1. SOMOS HISTORIA

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
No último curso do segundo ciclo da ESO, os alumnos, e especialmente as alumnas, comezan a
madurar as conviccións profundas que os acompañarán o resto das súas vidas. Este período de notables
cambios afectivos, intelectuais e corporais para o adolescente mais non necesariamente conflitivo
caracterízase tamén por certa inestabilidade relixiosa. A pregunta pola existencia de Deus, o mal no mundo
ou a persoa de Xesús choca agora coa realidade das institucións humanas, contempladas cun talante crítico:
a familia, a política, a Igrexa.
Iniciamos este curso cunha unidade didáctica de marcado contido antropolóxico. Abordamos a
estrutura do ser humano na súa dimensión histórica, isto é, antes de ocuparnos do devir histórico da Igrexa
intentaremos conectar coa propia historia familiar dos adolescentes para explicar, deseguido, o traballo do
historiador.
OBXECTIVOS
1. Descubrir o valor e a importancia da historia.
2. Comprender a influencia que o pasado ten na vida das persoas.
3. Coñecer a propia tradición familiar.
4. Descubrir cal é o traballo do historiador.
5. Coñecer os procedementos axeitados para analizar feitos históricos.
6. Tomar conciencia de que todos somos historia.
CONTIDOS
• A historia: pasado, presente e futuro.
• A tradición familiar: coñecer para comprender.
• O traballo do historiador: un traballo sistemático.
• Elementos clave para un historiador.
• A importancia da propia historia: elementos que deben terse en conta.
• A historia da familia dos cristiáns: a Igrexa.
• Fontes da historia da Igrexa.
ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Tomar conciencia da dimensión histórica do ser humano.
• Analizar diferentes textos que teñen unha estreita relación co tema de estudo e obter deles as ensinanzas
que pretenden transmitir os seus autores.
• Analizar viñetas e obras de arte, e ser capaz de explicar de forma sinxela a mensaxe do autor.
• Estudar a historia da propia familia e algún acontecemento histórico segundo a metodoloxía do historiador.
COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias básicas son aquelas aprendizaxes imprescindibles desde unha formulación
integradora e práctica. O marco de referencia é unha educación integral, é dicir, acompañar o proceso de
crecemento persoal. A axuda ao proceso de se facer persoa pasa necesariamente por darlles sentido ao noso
ser e ao noso quefacer no mundo.
Social e cívica (CB 2)
• Manifestar actitudes de colaboración e respecto cara aos demais.
• Xerar sentimentos compartidos e non-excluíntes.
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• Ser empático. Ser capaz de poñerse no lugar doutros e comprender o seu punto de vista, aínda que difiran
en formulacións e intereses.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
• Exercitar a introspección e a interiorización.
• Afondar no coñecemento dun mesmo e do ámbito familiar.
• Examinar situacións concretas da vida e do pasado para realizar un xuízo crítico, autónomo e responsable
sobre o presente.
Nos enderezos web www.conferenciaepiscopal.es e www.religion.profes. net poden consultarse as
competencias básicas para a materia de Relixión Católica.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saber explicar correctamente o valor que ten coñecer o propio pasado.
Enumerar e explicar cales son os elementos que conforman a metodoloxía do historiador.
Saber explicar que significa que o traballo do historiador é «un traballo sistemático».
Coñecer os procedementos axeitados para estudar a propia historia familiar.
Saber definir o significado de termos como xenotipo, fenotipo, tradición, historia e xeración.
Enumerar e saber explicar cales son as principais fontes da historia da Igrexa.

UNIDADE 2. O CRISTIANISMO, UNHA MENSAXE UNIVERSAL? Nº SESIÓNS: 3 1ª AVAL.

INTRODUCIÓN
Como imos ir vendo, as unidades deste libro de 4º da ESO (da unidade 2 á unidade 10) preséntanse
sempre cun título en forma de interrogación. Nesta ocasión exponse aos alumnos o tema da particularidade
e a universalidade do cristianismo. Ese será o tema que percorra as diferentes seccións da unidade.
O cristianismo nace nun contexto xeográfico, social, cultural e relixioso moi concreto, pero cunha clara
vocación universal. A historia da Igrexa é un claro exemplo de como o anuncio da boa noticia foi traspasando
fronteiras e adaptándose a diferentes ámbitos e culturas. O modo en que o devandito anuncio e adaptación
se levou a cabo ao longo dos séculos é un tema que require estudo, análise e reflexión.
Obxectivos
1. Saber quen foi Paulo de Tarso, cal foi misión e a súa achega á expansión do cristianismo e á historia da
Igrexa.
2. Coñecer as características do cristianismo en tempos do Imperio romano.
3. Enumerar e saber explicar que dicían os primeiros cristiáns sobre a Igrexa.
4. Descubrir as dificultades da Igrexa nos primeiros séculos.
5. Saber recoñecer as expresións artísticas dos primeiros cristiáns.
6. Coñecer momentos de forte expansión do cristianismo en diferentes épocas.
7. Recoñecer o cristianismo como mensaxe universal.
CONTIDOS
• Paulo, o primeiro grande evanxelizador.
• O ambiente político, cultural e relixioso dos primeiros séculos.
• A Igrexa: comuñón, convocatoria e corpo de Cristo.
• Dificultades dos cristiáns no Imperio romano.
• A vida interna da Igrexa.
• A arte simbólica e clandestina dos primeiros cristiáns.
• Descubrimentos dos séculos XV e XVI e novo espertar misioneiro no século XIX.
• O cristianismo, universal.
• A Igrexa: unha, santa, católica e apostólica.
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ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Resumir os aspectos máis significativos da biografía de san Paulo.
• Analizar mapas que conteñen datos acerca da época en que viviu san Paulo.
• Analizar e traballar con mapas dalgúns momentos de forte expansión do cristianismo.
• Ler e analizar o contido de textos bíblicos e literarios como fontes para o estudo desta época da historia da
Igrexa.
• Contemplar e valorar a arte simbólica dos primeiros cristiáns.
• Ler os textos de contidos e saber resumir as ideas fundamentais que transmiten.
COMPETENCIAS BÁSICAS
As propostas do ensino relixioso católico constitúen en si mesmas unha cosmovisión do mundo, da
vida e do ser humano que fan posible a formación integral que propugna a LOE (2/2006, de 4 de maio de
2006).
En comunicación lingüística (CB 1)
• Identificar e confrontar os diversos tipos de linguaxe empregados polo cristianismo primitivo (bíblico,
litúrxico, testemuñal).
• Valorar criticamente o testemuño histórico e o valor de diversas fontes.
• Enriquecer o vocabulario.
Cultural e artística (CB 3)
• Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas.
• Comprender e asumir os valores do feito relixioso na súa matriz cultural concreta.
• Descubrir o sentido e a profundidade da achega cristiá á cultura.
Autonomía e iniciativa social (CB 5)
• Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en equipo.
Nos enderezos web www.conferenciaepiscopal.es e www.religion.profes.net pódense consultar as
competencias básicas para a materia de Relixión Católica.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Coñecer os datos fundamentais da vida de san Paulo e a súa achega á historia do cristianismo e da
Igrexa.
2. Enumerar as características sociais, políticas, culturais e relixiosas do Imperio romano nos primeiros
séculos.
3. Coñecer que dicían os primeiros cristiáns sobre a Igrexa.
4. Saber explicar a que dificultades tiveron que facer fronte os primeiros cristiáns e cales foron as súas
reaccións.
5. Recoñecer obras concretas pertencentes á arte dos primeiros cristiáns.
6. Enumerar e saber explicar diferentes momentos de expansión do cristianismo ao longo da historia.
7. Saber que significa que o cristianismo é universal.
8. Explicar o sentido e as consecuencias de afirmar que a Igrexa é unha, santa, católica e apostólica.

UNIDADE 3. IGREXA, PODEROSA OU SERVIDORA?

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Entre os valores básicos que debe transmitir a escola están a xenerosidade, a dispoñibilidade e o
servizo aos demais, especialmente aos máis necesitados. “Estar como o que serve”, podería ser un bo lema
para iniciar esta unidade.
Por medio do exame da Igrexa constantiniana, analízase con detalle a tentación recorrente dunha
Igrexa contaminada e moi próxima ao poder político e social. Así mesmo, examínanse as instancias críticas
e os mecanismos para neutralizar este perigo: a mensaxe do Evanxeo, a doutrina social dos Pais da Igrexa e
a nova cosmovisión que xorde do Concilio Vaticano II. Recuperar a dimensión de servizo e a capacidade
Departamento de Relixión do I.E.S de Viós (Abegondo)

103

de amar como principios básicos de autoridade entre os cristiáns constitúe a pegada máis profunda de
Xesús e un importante reto para a Igrexa actual.
Obxectivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coñecer os aspectos máis relevantes da figura e da obra de santo Agostiño.
Debuxar os aspectos fundamentais da historia da Igrexa nos séculos IV e v.
Valorar o cambio que supuxo para a Igrexa pasar de ser perseguida a ser oficial.
Enumerar e coñecer os contidos fundamentais dos primeiros concilios.
Coñecer o papel dos Pais da Igrexa, de modo particular ante o poder.
Distinguir e caracterizar a arte paleocristiá e bizantina.
Situar na historia como foron o poder, a autoridade e o servizo da Igrexa.
Coñecer como entendeu Xesús o exercicio da autoridade.

CONTIDOS
• Agostiño de Hipona: buscador, bispo e escritor.
• Características da sociedade e da Igrexa nos séculos IV e v.
• O paso de ser Igrexa perseguida a ser Igrexa oficial: unha nova situación.
• Concilios fronte a herexías: a formulación da fe cristiá.
• Os Pais da Igrexa en Oriente e Occidente.
• A arte paleocristiá e bizantina: a basílica.
• Poder, autoridade e servizo na historia da Igrexa.
• O servizo, exercicio da autoridade segundo Xesús.
ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Contemplar e interpretar obras de arte da época de que fala a unidade para ver como se expresa o tema
da autoridade e do servizo nos movementos culturais da devandita época.
• Ler e analizar diferentes textos literarios que falan de Igrexa dos séculos IV e v.
• Saber interpretar correctamente o significado e as consecuencias dos concilios fronte ás herexías.
• Analizar textos bíblicos que fundamentan como entendeu Xesús o exercicio da autoridade.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Todas as achegas ás distintas competencias poden ser agrupadas pola súa achega relixiosa, pola
súa capacidade de ligar a persoa consigo mesma, cos demais e con Deus.
Social e cívica (CB 2)
• Aprender a vivir con sentido e responsabilidade o compromiso cristián.
• Participar eficaz e construtivamente na vida social e profesional, desde a chamada de Deus a traballar
para construír un mundo máis fraterno e solidario.
• Manifestar actitudes de empatía cara aos máis desfavorecidos.
Cultural e artística (CB 3)
• Comprender a armazón sociocultural, a linguaxe e a estética paleocristiás.
Aprender a aprender (CB 4)
• Analizar e interpretar cronogramas e mapas cos principais fitos dos primeiros séculos do cristianismo.
• Definir con precisión e sintetizar os principais símbolos da fe cristiá.
Autonomía e iniciativa persoal (CB5)
• Exercitar a toma de decisións e a asunción de responsabilidades.
Nos enderezos web www.conferenciaepiscopal.es e www.religion.profes.net pódense consultar as
competencias básicas para a materia de Relixión Católica.
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Criterios de avaliación
1. Coñecer os principais datos biográficos de santo Agostiño e a súa achega á historia da Igrexa.
2. Saber explicar en que consistiu o paso de Igrexa perseguida a Igrexa oficial.
3. Coñecer a importancia e o contido dos edictos de Milán e Tesalónica.
4. Enumerar e explicar o contido dos concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso e Cal•cedonia.
5. Saber explicar o significado da formulación da fe cristiá (credo).
6. Saber quen son os Pais da Igrexa de Oriente e Occidente, e cales foron as súas principais achegas á
historia da Igrexa.
7. Caracterizar a arte paleocristiá e bizantina en obras concretas.
8. Coñecer a grandes trazos como foi a relación entre o poder e a autoridade nas etapas máis significativas
da vida da Igrexa.
9. Saber como entendeu Xesús o exercicio da autoridade.

UNIDADE 4. IGREXA, NO MUNDO OU FÓRA DEL?

Nº SESIÓNS: 3

1ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Dentro da Igrexa os carismas representan variedade e riqueza. É deber da escola axudar a que cada
persoa atope a súa vocación específica, o seu “lugar no mundo”, de acordo coas súas conviccións,
preferencias e aptitudes.
Nesta unidade preséntanse algunhas formas históricas de seguir a Xesús. Todos eles buscaron
afondar algún aspecto da personalidade de Xesús, segundo a intuición dalgúns cristiáns santos. Estes
camiños para o seguimento de Xesús inciden máis na acción ou na contemplación ou, para expresalo mellor,
son “activos na contemplación”. Por outra banda, a inserción da Igrexa no mundo altomedieval formula
novamente conflitos coas autoridades civís e cun poder emerxente: o islam.
OBXECTIVOS
1. Coñecer a biografía de san Bieito, patrón de Europa, e a importancia que esta figura tivo e ten na historia
do cristianismo e da Igrexa.
2. Analizar a importancia que o cristianismo tivo como factor de unidade na época posterior á caída do
Imperio romano de Occidente e ás invasións bárbaras.
3. Descubrir a orixe, o sentido e a achega á historia da Igrexa do monacato.
4. Analizar a expansión do islam e a presenza da relixión cristiá na España musulmá.
5. Saber caracterizar, distinguir e valorar a arte románica.
6. Descubrir que significa que a Igrexa está ao servizo do mundo.
CONTIDOS
• San Bieito de Nursia: estudoso, asceta e patrón de Europa.
• O cristianismo, un factor de unidade.
• A caída do Imperio romano e a Europa cristiá.
• O monacato: orixe, significado e vida.
• A cristiandade ante o islam.
• A arte románica: un catecismo en pedra.
• A Igrexa, activa na contemplación.
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ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Observar e traballar os contidos da unidade a partir dalgunhas viñetas.
• Resolver algúns pasatempos didácticos baseados en distintas estratexias.
• Ler e comprender relatos (bíblicos e doutro xénero) para extraer deles conclusións reflexionadas.
• Sintetizar conceptos por medio de definicións propias dos alumnos.
• Interpretar o contido dalgunhas obras de arte en relación ao tema estudado na unidade.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Aprender a vivir en comunidade, dentro dunha sociedade civil plural e multicultural, asumindo os
proxectos e tarefas que constrúen un mundo máis xusto e solidario.
Social e cívica (CB 2)
• Coñecer e apreciar os diversos carismas no seguimento de Xesús.
• Participar activamente no traballo escolar como preparación ao exercicio da cidadanía.
Cultural e artística (CB3)
• Identificar e localizar no espazo e no tempo a iconografía cristiá para entender a historia e a cultura
occidentais.
• Traducir a categorías actuais e comprensibles a simboloxía medieval para xerar cultura.
Aprender a aprender (CB4)
• Coñecer e contrastar o testemuño e as experiencias das diversas comunidades cristiás ao longo e ancho
do mundo e da historia.
• Personalizar a propia aprendizaxe e fomentar a atención, a experiencia e o traballo en equipo.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
• Escoitar a chamada persoal de Xesús como unha oferta de vida e sentido.
• Estimular e enriquecer a personalidade con modelos de vida suxestivos e atractivos.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Expoñer correctamente os principais datos da biografía de san Bieito e resumir cal foi a súa achega á
historia da Igrexa.
2. Saber explicar por que o cristianismo foi un factor de unidade tras as invasións bárbaras.
3. Sintetizar que significou a coroación do emperador Carlomagno como emperador.
4. Explicar que é o monacato, como se orixinou e que misión ten dentro da vida da Igrexa.
5. Expoñer en que consistiu a guerra das Investiduras.
6. Coñecer que significou a expansión do islam e cal foi a situación da relixión cristiá na España musulmá.
7. Expoñer as características e finalidades fundamentais da arte románica.
8. Saber explicar que significa que a Igrexa está ao servizo do mundo.

UNIDADE 5. A IGREXA, POBRE E COS POBRES?

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
En continuidade histórica e temática coa unidade anterior, a Igrexa preséntase próxima aos máis
pobres con toda a súa incoherencia e ambigüidade. Entón e agora florecen institucións, organizacións e
accións a prol dos máis desfavorecidos.
Con especial atención ao carisma franciscano, cun programa de reforma ao interior da propia Igrexa,
propóñense nesta unidade diversos carismas e respostas aos conflitos internos e aos desafíos externos do
mundo: as ordes mendicantes, a reforma do Císter, a arte gótica, alegre, urbana e participativa, algúns
movementos igualitarios que rematan en herexía, as reducións da “República xesuítica do Paraguai”, san
Vicente de Paúl, a beata Teresa de Calcuta etc.

Departamento de Relixión do I.E.S de Viós (Abegondo)

106

OBXECTIVOS
1. Descubrir en Francisco de Asís un modelo de ser e estar na Igrexa.
2. Afondar nas características da historia da Igrexa entre os séculos x e XIII.
3. Tomar conciencia da importancia da aparición das ordes mendicantes.
4. Afondar no significado das peregrinacións, e de xeito particular no Camiño de Santiago.
5. Coñecer o significado das cruzadas e as consecuencias dos cismas de Oriente e de Occidente.
6. Descubrir como a Igrexa, ao longo da historia, traballou a prol dos máis necesitados e permaneceu ao
seu lado.
CONTIDOS
• Francisco de Asís, irmán menor, pobre cos pobres.
• A reforma do monacato: o Cluny e o Císter.
• As ordes mendicantes: un retorno ás raíces da Igrexa.
• As peregrinacións: o Camiño de Santiago.
• As cruzadas: guerras no nome de Deus.
• Os cismas de Oriente e Occidente
• O gótico, unha arte que procura o ceo.
• A Igrexa: carismas ao servizo dos máis pobres.
• Xesús e os pobres: anuncio, identificación e proximidade.
ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Lectura dos contidos propostos para unha posterior análise, reflexión e aprendizaxe.
• Lectura de textos bíblicos, xurídicos e xornalísticos para afondar nos contidos curriculares.
• Realización de propostas de traballo e actividades para reforzar a adquisición de coñecementos.
• Contemplar e interpretar o contido das fotografías e viñetas que ilustran a unidade.
• Consultar o vocabulario e os diferentes sitios web que se propoñen.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Tomando como referentes básicos a actitude e o modo de estar de Xesús cos máis pobres do seu
tempo, compételle á área de relixión católica promover e fomentar o traballo polos máis necesitados,
traballando por derrotar a inxustiza e o sufrimento.
Social e cívica (CB 2)
• Preparar a incorporación á vida social e profesional desde a chamada de Deus a transformar e construír
un mundo máis fraterno e solidario.
• Afrontar a convivencia e as situacións conflitivas, exercitando o xuízo ético.
• Desenvolver valores de integración social, de servizo e solidariedade cara aos semellantes.
Cultural e artística (CB 3)
• Apreciar diversas expresións artísticas relixiosas de Occidente.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
• Personalizar a devandita estimativa moral e exercitarse en vivir de acordo con ela.
• Crecer en liberdade interior abríndose a valores transcendentes como a esperanza, a responsabilidade e a
misericordia.
Coñecemento e interacción co mundo físico (CB 6)
• Ponderar a desigualdade e a inxustiza do mundo por medio da análise persoal, a doutrina social da Igrexa
e outras mensaxes interpelantes.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Coñecer os datos máis importantes da vida de san Francisco de Asís, a súa importancia dentro da Igrexa
e o seu legado.
2. Saber que orixinou e en que consistiu a reforma dos mosteiros.
3. Comprender o significado que tivo a aparición das ordes mendicantes no século XIII.
4. Definir correctamente o significado de abadía, mosteiro, convento, mendicante e cruzada.
5. Saber expoñer o significado das peregrinacións, e de modo particular do Camiño de Santiago.
6. Saber en que consistiron os cismas de Oriente e de Occidente.
7. Coñecer as principais características e a finalidade da arte gótica.
8. Coñecer como a Igrexa, ao longo da historia, foi pobre cos máis pobres.
9. Ter unha mínima información acerca de san Vicente de Paúl e da nai Teresa de Calcuta, así como do seu
legado, como respostas eclesiásticas ao clamor dos máis pobres.
10. Saber explicar como se relacionou Xesús cos pobres.

UNIDADE 6. A IGREXA, AO ENCONTRO DE DEUS?

Nº SESIÓNS: 4

2ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
A pluralidade na Igrexa manifesta o rostro trinitario e diverso de Deus. De novo, a volta a Xesús
amósanos sen ambaxes o xeito que ten Deus de encarnarse na historia. O Deus de Xesucristo é, sobre todo,
o Deus dos pobres, os últimos e os marxinados pola cultura dominante. É o Deus daqueles para os que non
hai sitio nas estruturas sociais nin no corazón dos homes.
A experiencia de Deus, sempre nova e sorprendente, impulsa moitos homes e mulleres a buscar
dentro da Igrexa formas novas de expresión. Algunhas, tamén, remataron en franco enfrontamento e ruptura
nunha Europa convulsa, fanatizada e dividida pola relixión. Os séculos XV, XVI e XVII son séculos de
contraste: de apertura xeográfica e misioneira, de profundidades místicas xamais coñecidas, de confianza
ilimitada nas capacidades do ser humano, de expresións artísticas sen comparanza, pero tamén de fanatismo
e persecución relixiosa
OBXECTIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coñecer datos importantes da vida de santa Teresa de Xesús, doutora da Igrexa.
Saber dar razón da necesidade de reforma que tiña a Igrexa no século XV.
Analizar as causas e as figuras que levaron a cabo a reforma protestante.
Coñecer os aspectos fundamentais da doutrina de Lutero.
Analizar e comprender en que consistiu a reforma católica ou contrarreforma.
Coñecer en que consistiu o tribunal da Inquisición.
Descubrir as luces e as sombras da evanxelización levada a cabo a partir do século XB.
Descubrir o valor da mística na vida da Igrexa e na súa historia.

CONTIDOS
• Santa Teresa de Xesús: mística, escritora e doutora da Igrexa.
• A Igrexa do século XV, necesitada dunha urxente renovación.
• Lutero e a reforma protestante.
• A reforma católica ou contrarreforma.
• O Concilio de Trento.
• A Compañía de Xesús.
• A evanxelización do mundo.
• Arte renacentista e barroca ao servizo da fe.
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ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Observar e comentar as fotografías e ilustracións.
• Saber explicar e situar na liña do tempo os acontecementos eclesiásticos que tiveron lugar nos séculos
XV, XVII e XVIII.
• Procurar en diferentes medios as principais diferenzas doutrinais entre católicos e protestantes.
• Traballar a partir dun mapa as principais rutas seguidas polos misioneiros españois e portugueses.
• Sintetizar conceptos referentes á Igrexa, ás súas reformas e á súa expansión misioneira por medio de
definicións propias dos alumnos.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Unha materia pendente na escola é aprender a escoitar, a vivir na diversidade e a respectar as
diversas percepcións do relixioso.
Comunicación lingüística (CB 1)
• Identificar e confrontar os diversos tipos de linguaxe e expresións relixiosas do século XVI (a mística, os
humanistas reformadores, as igrexas reformadas etc.).
• Enriquecer o vocabulario.
Cultural e artística (CB 3)
• Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas.
• Manifestar curiosidade sobre as peculiaridades das iconografías renacentista e barroca e as súas
expresións plásticas e musicais.
Aprender a aprender (CB 4)
• Obter e seleccionar información.
• Integrar e ampliar novos coñecementos aos xa adquiridos.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
• Manifestar actitudes de respecto e colaboración cara a outras persoas e relixións.
• Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en equipo.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Saber explicar coas propias palabras e expresións que significa que a Igrexa vive grazas á experiencia
que ten de Deus.
2. Coñecer a vida e a obra de santa Teresa de Xesús.
3. Enumerar e explicar correctamente as razóns e características da reforma protestante e da reforma
católica.
4. Saber expoñer os contidos e o significado eclesiástico do Concilio de Trento.
5. Explicar en que consistiu a evanxelización do mundo levada a cabo nos séculos XV, XVI e XVII e o
significado da presenza xesuíta en terras de misión.
6. Coñecer as principais diferenzas doutrinais entre católicos e protestantes.
7. Saber explicar que significa que a arte renacentista e barroca é unha arte humanizada ao servizo da fe.
8. Enumerar e presentar as características máis importantes dalgúns místicos de todas as épocas da
historia da Igrexa, así como do legado que deixaron.
9. Saber enumerar as características do Deus que revela Xesús.

UNIDADE 7. SON COMPATIBLES CIENCIA E RELIXIÓN? Nº SESIÓNS: 4 2ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Vivimos nun mundo en que xa non é obvio e, ás veces, nin sequera razoable crer en Deus. Por iso
mesmo, o compromiso co logos, a alianza da fe coa razón para dar conta de si mesma forma parte tamén da
oferta de sentido cristián na escola actual.
A crise da conciencia europea agranda a fenda entre a fe e a razón, entre a “tradición” e a
modernidade, entre a Igrexa, o mundo e a ciencia moderna.
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No entanto, a fe susténtase nun tipo de verdade distinta ca a ciencia. As verdades de testemuño non
engaden coñecementos novos; apóianse na confianza nun Deus persoal que dota de sentido e intelixibilidade
os acontecementos humanos, alén da experiencia sensible e inmediata.
OBXECTIVOS
1. Investigar que relación existe na actualidade e existiu ao longo da historia entre fe e razón.
2. Coñecer quen foi o cardeal Newman e dar razón da importancia da súa figura.
3. Saber definir que é a secularización e cal foi a súa repercusión a partir do Renacemento.
4. Entender en que consistiron a Ilustración e o pensamento ilustrado.
5. Coñecer como lle afectaron á vida da Igrexa a Ilustración e a Revolución Francesa.
6. Coñecer os encontros e desencontros entre razón e fe ao longo da historia.
7. Coñecer o verdadeiro significado dos termos relixión, fe, ciencia, razón, filosofía e crenza, e saber que
relación existe entre todas elas.
CONTIDOS
• O cardeal Newman: unha figura importante na Igrexa do século XIX.
• Secularización.
• Relacións entre ciencia e relixión. O caso Galileo.
• A Ilustración. O pensamento ilustrado e os enciclopedistas.
• Do Estado confesional á secularización do Estado.
• A postura da Igrexa no século XIX. A encíclica Rerum novarum.
• A secularización da arte.
ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Analizar as razóns, os desenvolvementos e consecuencias que tiveron a secularización, a Ilustración e a
Revolución Francesa para a vida da Igrexa.
• Recoñecer e distinguir as distintas etapas que a Igrexa viviu nesta época da historia.
• Procurar o significado de palabras clave aparecidas na unidade.
• Realizar un traballo de investigación sobre as constitucións españolas para investigar que se di nelas
sobre a relixión.
Competencias básicas
Comunicación lingüística (CB 1)
• Diferenciar entre a linguaxe científica e a relixiosa, a mítica e a filosófica.
• Ler, comentar e interpretar criticamente diversos textos bíblicos, históricos ou filosóficos.
• Ensaiar pequenas sínteses históricas e relixiosas.
Social E cívica (CB 2)
• Dialogar con respecto e escoitar con interese a experiencia dos demais.
• Aprender e estimar as persoas auténticas co seu proxecto de vida.
Aprender a aprender (CB 4)
• Fomentar o espírito crítico ante as linguaxes artística, cinematográfica e musical para desentrañar as
mensaxes e os valores de confianza, esperanza e solidariedade.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
• Afondar no coñecemento propio e a introspección para dar razón dun mesmo e dos seus valores.
• Construír un sistema de valores propio baseado no compromiso e o servizo aos demais.
• Reforzar e mellorar a estima persoal.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Saber expoñer en que consistiu a reflexión acerca da compatibilidade entre razón e fe, entre ciencia e
relixión.
2. Definir con precisión o significado das seguintes palabras: fe, relixión, crenza, ciencia e secularización.
3. Saber presentar as características fundamentais do pensamento ilustrado.
4. Expoñer con claridade en que consistiu o caso Galileo.
5. Coñecer as consecuencias para a Igrexa da secularización do Estado.
6. A postura da Igrexa ante as consecuencias da revolución industrial. A encíclica Rerum novarum.
7. Arte e relixión nos séculos XVII e XIX: entre a secularización e o esquecemento.
8. O carácter razoable da fe.

UNIDADE 8. A IGREXA, RENÓVASE?

Nº SESIÓNS: 4

3ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
A Igrexa é un organismo vivo en constante renovación. O lema clásico da reforma (Ecclesiam semper
reformanda) fíxose clamor e voz pública con particular énfase nos anos do Concilio Vaticano II (1962-1965).
Nesta unidade abórdanse os acontecementos tráxicos do século XX no mundo, en Europa e en
España que desembocaron en conflitos armados tráxicos e demoledores para a historia da humanidade.
Xunto a iso, esta época convulsa vive un desenvolvemento técnico e científico sen igual pero tamén aumentan
como nunca as inxustizas e a desigualdade. Nos últimos anos, a Igrexa quixo escoitar e facer propios os
gozos, as esperanzas e as tristuras dos homes e mulleres deste mundo. Por iso, a Igrexa actual é unha Igrexa
moito máis pobre, máis encarnada e máis próxima ás angustias e aos anhelos profundos da humanidade.
OBXECTIVOS
1. Tomar contacto coa figura e o ministerio de Xoán XXIII, o papa bo.
2. Saber como foi a historia da Igrexa nos séculos XIX e XX.
3. Coñecer o labor dos pontífices Pío IX e León XII, Pío x, Bieito XV, Pío XI e Pío XII, como figuras
emblemáticas da historia da Igrexa da época entre finais do século XIX e a primeira metade do século XX.
4. Explicar a renovación da Igrexa levada a cabo neste período histórico.
5. O Concilio Vaticano II: razóns da súa convocatoria, características máis importantes e achegas á
sociedade e á vida interna da Igrexa.
CONTIDOS
• Xoán XXIII: o papa do Concilio Vaticano II.
• Pío IX e León XIII: protagonistas da historia da Igrexa entre finais do século XIX e principios do XX.
• Signos de vitalidade na vida da Igrexa. Os papas da primeira metade do século XX.
• O Concilio Vaticano II. Achegas dun concilio diferente.
• Arte e relixión no século XX.
• A imaxe da Igrexa a través dos séculos. Novo Israel e pobo de Deus.
• Xesús: a súa actitude ante as institucións relixiosas.
ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Lectura de textos xornalísticos e eclesiásticos, e particularmente de documentos do Concilio Vaticano II.
• Comentario e reflexión sobre as imaxes que acompañan os contidos da unidade.
• Analizar viñetas e ser capaces de explicar a mensaxe do autor e de sacar conclusións propias.
• Recapacitar sobre a vida interna e a presenza que a Igrexa tivo ao longo do século XX, de modo especial
desde a celebración do Concilio Vaticano II.
• Saber explicar correctamente os conceptos clave da unidade.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
Social e cívica (CB 2)
• Manifestar actitudes de colaboración e respecto cara aos demais.
• Xerar sentimentos compartidos e non-excluíntes.
• Ser empático. Ser capaz de poñerse no lugar doutros e comprender o seu punto de vista.
Cultural e artística (CB 3)
• Manifestar curiosidade por coñecer máis e mellor diversas expresións artísticas de valores profundamente
humanos: a xustiza, o amor, a esperanza.
• Apreciar a cultura propia e as alleas xunto ás súas manifestacións culturais
Aprender a aprender (CB 4)
• Obter e seleccionar información.
• Integrar e ampliar novos coñecementos aos xa adquiridos.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
• Exercitar a asunción de responsabilidades ante o presente e o futuro.
• Desenvolver valores de integración social, de servizo e solidariedade cos semellantes.
Coñecemento e interacción co mundo físico (CB 6)
• Valorar criticamente o uso da ciencia, a tecnoloxía e os medios de comunicación.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Tomar contacto coa figura e o ministerio de Xoán XXIII, o papa bo.
2. Explicar a importancia que o papa Xoán XXIII tivo na historia da Igrexa.
3. Coñecer as características da época en que se convocou o Concilio Vaticano II.
4. Coñecer o papel que tiveron os papas Pío IX e León XIII na segunda metade do século XIX.
5. Saber concretar cales foron os novos impulsos e renovacións que se xeraron a finais do século XIX e
principios do século XX na vida da Igrexa.
6. Coñecer as razóns para a convocatoria do Concilio Vaticano II, as características deste e as súas
achegas á sociedade e á vida interna da Igrexa.
7. Saber definir os trazos máis característicos da arte relixiosa do século XX.
8. Enumerar e explicar os momentos máis importantes da historia da Igrexa tendo como parámetros a
fidelidade e o cambio.
9. Coñecer cal foi a actitude de Xesús ante as institucións relixiosas. Xesús, un reformador.

UNIDADE 9. CONVIVIR CON OUTRAS TRADICIÓNS RELIXIOSAS Nº SESIÓNS: 4 2ª AVAL

INTRODUCIÓN
Na actualidade o diálogo, o encontro e sobre todo facer propia a experiencia do veciño diferente
constitúen a vía imprescindible para a supervivencia dos seres humanos. O desencontro co islam, por
exemplo, despois dos atentados de Nova York do 11-S de 2001 ou do 11-M de 2004 en Madrid, volve poñer
de relevo a necesidade da cultura do diálogo interrelixioso e cultural en todo o mundo.
Nesta unidade presentaremos o novo modo de estar da Igrexa católica na sociedade a partir do
Concilio Vaticano II. Trátase dunha Igrexa moito máis centrada no testemuño e a mensaxe de Xesús que en
si mesma e nos seus privilexios, na apertura aos que están afastados e a proximidade a eles dun compromiso
serio e constante de todos, especialmente das relixións monoteístas, pola paz e a xustiza en favor dos
excluídos deste mundo.
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OBXECTIVOS
1. Coñecer a figura de Thomas Merton, místico e modelo de diálogo e traballo interrelixioso.
2. Examinar as características da historia da Igrexa na segunda metade do século XX.
3. Coñecer en que se plasmaron as propostas do Concilio Vaticano II: vida interna da Igrexa e novo xeito de
estar no mundo.
4. Achegas máis significativas do papado de Xoán Paulo II, o papa “viaxeiro”.
5. Saber que significa a nova evanxelización.
6. Coñecer as tendencias artísticas de finais do século XX en que está presente o tema relixioso.
CONTIDOS
• Thomas Merton: monxe trapense aberto a outras espiritualidades. Místico e modelo de diálogo
interrelixioso.
• O impulso dos anos 60, os desexos de cambio, e o reto da convivencia entre culturas.
• Posta en práctica do Concilio Vaticano II: reformas internas e un novo modo de estar no mundo.
• Xoán Paulo II: un pontificado marcado pola presenza activa e significativa da Igrexa no mundo.
• A nova evanxelización.
• Ecumenismo: na procura da unidade na Igrexa.
ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Ler relatos curtos (textos doutrinais, bíblicos, literarios) para extraer deles a mensaxe central dos seus
creadores e contrastala co estudado na unidade.
• Coñecer noticias e realidades da época histórica que se estuda na unidade.
• Contemplar diversas fotografías e analizar o seu contido e significatividade.
• Analizar diferentes datos sobre o Concilio Vaticano II, sobre as reformas que puxo en marcha, sobre a
nova evanxelización e sobre a importancia do diálogo interrelixioso.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Social e cívica (CB 2)
• Manifestar actitudes de colaboración e respecto cara aos demais.
• Xerar sentimentos compartidos e non-excluíntes.
Cultural e artística (CB 3)
• Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas actuais.
• Comprender e asumir os valores do feito relixioso na súa matriz cultural concreta.
• Descubrir o sentido e a profundidade das achegas das diversas relixións á cultura actual.
Autonomía e iniciativa social (CB 5)
• Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en equipo.
• Ser empático. Ser capaz de poñerse no lugar doutros e comprender o seu punto de vista, aínda que difiran
en formulacións e intereses.
Coñecemento e interacción co mundo físico (CB 6)
• Ponderar a desigualdade, a inxustiza e a violencia no mundo por medio da análise persoal, o contraste co
Evanxeo e os documentos do Concilio Vaticano II e as últimas encíclicas papais, así como da doutrina social
da Igrexa.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Coñecer os datos máis importantes da figura de Thomas Merton, e de xeito particular as súas achegas ao
diálogo interrelixioso.
2. Enumerar e explicar cales foron as reformas internas da Igrexa tras o Concilio Vaticano II.
3. Saber explicar en que consiste o novo xeito de estar no mundo para a Igrexa que o concilio propugnou.
4. Coñecer quen foron os pontífices do final do século XX e de comezos do século XXI, e particularmente
cales foron as súas achegas á vida da Igrexa.
5. Saber explicar as características do pontificado de Xoán Paulo II no marco da nova evanxelización.
6. Coñecer a expresión relixiosa na arte de finais do século XX.
7. Saber dar razón de diferentes momentos de convivencia interrelixiosa na Hª da Igrexa.
8. Coñecer en que consiste e cales son as características máis sobresaíntes do compromiso ecuménico e
do diálogo interrelixioso levado a cabo pola Igrexa na actualidade.

UNIDADE 10. UN CRISTIANISMO PARA O FUTURO?

Nº SESIÓNS: 3

3ª AVALIACIÓN

INTRODUCIÓN
Ao longo deste curso realizamos un rápido repaso a máis de vinte séculos de historia. Desde o
primeiro grupo de seguidores de Xesús ata os nosos días, o cristianismo e a Igrexa viviron momentos e
circunstancias de todo tipo.
Coñecer e facer memoria do pasado non é sinónimo de recordar nostalxicamente o que a Igrexa foi
noutros tempos, senón un exercicio necesario para proxectar o cristianismo cara ao futuro. Por iso, nesta
última unidade preguntámonos polo futuro do cristianismo e polo cristianismo do futuro. Algúns pensadores
afirman que o cristianismo do futuro será místico ou non o será, será revolucionario ou non o será. Que queren
dicir estas afirmacións?

Obxectivos
1. Coñecer a comunidade de santo Exidio como exemplo de vida comunitaria cristiá comprometida no
diálogo e no traballo pola paz.
2. Examinar a realidade e os desafíos a que ten que facerlles fronte a Igrexa nos comezos do século XXI.
3. Descubrir e coñecer que é o esencial e diferenciador da experiencia relixiosa cristiá no medio dun mundo
globalizado.
4. Saber de que xeito o cristianismo está comprometido co presente e co futuro.
5. Coñecer cal é a relación entre a arte e a relixión a comezos do século XXI.
CONTIDOS
• A comunidade de santo Exidio comprometida no traballo pola paz.
• A relixión nun mundo globalizado e secularizado.
• O esencial da experiencia relixiosa cristiá.
• O cristianismo comprometido co presente e co futuro.
• Expresións artísticas do relixioso no século XXI.
• O cristianismo do futuro: unha minoría máis consciente e comprometida.
• A esperanza virtude cristiá para construír o futuro.

Departamento de Relixión do I.E.S de Viós (Abegondo)

114

ACTIVIDADES DE REFORZO E COMPLEMENTARIAS
• Lectura de textos que axuden a reflexionar sobre o futuro do cristianismo e o cristianismo do futuro.
• Recompilación de datos históricos de maneira que os alumnos poidan realizar unha liña temporal en que
aparezan as etapas, os personaxes e os acontecementos principais da historia da Igrexa.
• Coñecer noticias e realidades da época histórica que se estuda na unidade.
• Comentario e reflexión sobre as imaxes que acompañan os contidos da unidade.
COMPETENCIAS BÁSICAS
A capacidade de estar solidariamente xunto aos outros desde a fraternidade, o amor e a misericordia e a
procura dunha orde máis xusta para todos constitúen as dimensións fundamentais da esperanza e do
quefacer cristián.
A chamada á responsabilidade ante o presente e o futuro forman a persoa desde dentro e insírena na
mensaxe central de Xesús que é a esperanza do reino de Deus.
Social e cívica (CB 2)
• Preparar a incorporación á vida social e profesional desde a chamada de Deus a transformar e construír
un mundo máis fraterno e solidario.
Cultural e artística (CB 3)
• Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas contemporáneas na súa
matriz cultural concreta.
Autonomía e iniciativa persoal (CB 5)
• Ser capaz de asumir e dar razón dun sistema propio de valores arraigado na “cultura da vida” e a
“civilización do amor”.
• Exercitar a asunción de responsabilidades ante o presente e ante o futuro. Coñecemento e interacción co
mundo físico (CB6)
• Enriquecer e consolidar o xuízo crítico sobre o uso da ciencia e a tecnoloxía.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Saber expoñer que é a comunidade de santo Exidio e cales son as características fundamentais da súa
espiritualidade e das súas accións.
2. Coñecer o significado dos termos “secularización” e “globalización” en relación coa vida da Igrexa actual.
3. Saber enumerar e explicar a diversidade de propostas de sentido que existen no mundo globalizado en
que vivimos.
4. Coñecer que trazos específicos conforman o esencial e diferenciador da experiencia relixiosa cristiá.
5. Definir que se entende pola crise do ideal de progreso.
6. Sinalar que significa que o cristianismo está comprometido co presente e co futuro.
7. Definir correctamente a virtude cristiá da esperanza.
8. Coñecer, enumerar e saber explicar diferentes momentos da historia en que existisen desencontros
significativos.
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25 de Setembro do 2.020

Asdo. Os membros do Departammento de Relixión:

Ramón Fernández Martínez
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