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 MATERIAS QUE IMPARTE O DEPARTAMENTO. 

 

     O Departamento de Relixión imparte exclusivamente a materia de “Relixión  

e Moral Católica”.      

 

a) Compoñentes do departamento. 

 

     Este departamento de formación relixiosa católica está constituido por unha 

profesora nomeada pola administración, a proposta do Arcebispo de Santiago de 

Compostela, tal como se contemplan estes nomeamentos na lexislación vixente, 

atendendo deste xeito ás necesidades docentes deste Instituto no relativo á Área de 

Relixión Católica.  

 

b) Funcións do Departamento. 

 

    Será convinte recordar aquí que a área de Relixión e moral católica axuda á 

formación do alumnado porque colabora co pleno desenvolvemento da súa 

personalidade e ó respeto dos dereitos e deberes fundamentais, dentro do marco da 

tolerancia, a liberdade, o saber e o diálogo. 

     A ensinanza da Relixión e moral católica procura facer unha lectura crente do feito 

cultural no que vive o alumnado e debe dar sentido ós acontecementos sociais e 

culturais, en diálogo coas outras áreas curriculares. 

     O sistema educativo debe formar ós alumnos / as para que se sitúen críticamente 

na sociedade, de xeito que sexan conscientes do que fan e do que queren, para 

colaborar así na sua transformación. Esto supón unha escala de valores e unha 

concepción concreta do ser human. Á Relixión e moral católica aporta esta maneira de 

valorar-lo mundo e ó ser humán. 
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     Ós alumnos /as só lograrán unha identidade persoal si atopan o sentido último da 

súa propia existencia. A dimensión relixiosa católica da resposta ós interrogantes do 

ser humán (vida, morte, liberdade, autorrealización, felicidade...), proporciona un 

estudo, unha xerarquía de valores e unhas actitudes que se traducen en xeitos 

determinados de conducta e de convivencia. 

      

 

     É tarea, polo tanto, deste Departamento de Relixión e moral católica: 

 

a) Recoñecer  e asumir lealmente aqueles valores humáns que caracterizan á 

cultura do noso tempo, xa que a fe e a cultura  interrelacionanse na vida e, polo 

tanto, no ámbito escolar, onde os alumnos /as van  facer unha síntese persoal 

da fe coa cultura, incorporando o saber da fe ó conxunto dos demáis saberes. 

b) Presentar en todo momento a mensaxe cristiá como un saber razoable e como 

unha instancia crítica na sociedade. 

c) Realizar unha confrontación creadora entre a mensaxe cristiá e as diversas 

filosofías, proporcionando unha visión cristiá do ser humán, da historia e do 

mundo de cara a sua comprensión e de cara a un diálogo con outras tradicións 

relixiosas e outras cosmovisións. 

d) Realizar unha escala de valores e unhas actitudes de relación co sentido último 

da vida; educando a dimensión ético –social da persona, de cara a unha 

apertura universal e realista ante os problemas da humanidade, e presentando 

a mensaxe cristiá como unha instancia liberadora e humanizadora da propia 

persoa. 

e) Educa-la dimensión relixiosa da persoa de cara a una formación   integral.      

 

c) Material do Departamento. 

 

     Para levar a cabo a posta en práctica desta programación este ano non se 

utilizarán, senon fotocopias e outros materiais .Os  libros de texto serán de uso 

consultivo : 

 

1º ESO: EDITORIAL   SM. 

2º ESO:       “           ANAYA.   

3º ESO:        “          ANAYA. 

4º ESO:         “         SM. 
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      1º BACHARELATO: EDITORIAL SM 

2º BACHARELATO: EDITORIAL SM 

Tamén se terán en conta outros medios coma os audiovisuais, as saidas 

extraescolares, os contactos con alumnos doutros centros, etc. 

 CURSOS E GRUPOS QUE DEPENDEN DO DEPARTAMENTO. 

 

a) SECUNDARIA: 

 1º: A,B,C  (26) 

 2º:A, (3) 

 3º: A,B,C (21) 

 4º A (2) 

       b) BACHARELATO: 

 

                  2º: A, B   (4)               

TOTAL 56 ALUMNOS 

 PROFESORADO. 

 

     As profesoras deste departamento é: 

 Dña. MARÍA JESÚS AGRAFOJO FERNÁNDEZ, licenciada, xefa do 

Departamento de Relixión 

 

 

Mª Jesús Agrafojo Fdez                        

        Noia, 1 de setembro de 2015 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA Á 

ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 

     O ensino da Relixión Católica na escola atense á finalidade propia desta, que é a 

formación plena do alumnado mediante os sistemas propios da aprendizaxe que se 

concretan no currículo e no seu desenvolvemento. 

     A ensinanza relixiosa contribúe á calidade da educación que preconiza a LOE 

dende a proposta e o desenrrolo duns coñecementos, valores e actitudes que 

conforman o seu propio currículo. Faino desenvolvendo especialmente a dimensión e 

capacidade trascendente do alumnado, facilitándolle unha proposta de sentido último 

para a súa vida e iluminando o fundamento daqueles valores comúns e propios deste 

ensino que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria. 

     As propostas da ensinanza relixiosa católica constitúen en sí mesmas unha 

cosmovisión do  mundo, da vida e do ser humán que fan posible a formación integral. 

Todo se realiza mediante a presentación sistemática, orgánica e científica da 

mensaxe, vida e persoa de Xesucristo, transmitida a través da acción educativa do 

profesor coa súa preparación científico-técnica e a súa testemuña cristiana. 

     As aportacións desta ensinanza  conforman unha maneira de ser e de vivir no 

mundo, de tal xeito que os principios, valores e actitudes que xera axudan ó alumnado 

a insertarse cooperativa e críticamente na sociedade. 

     A formación relixiosa desenvólvese na escola nun diálogo auténtico coa realidade 

cultural, informando sobre a relación e influxo mutuo entre a cultura occidental e o feito 

relixioso cristián; entrando en diálogo fecundo e responsable con esa cultura á luz do 
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Evanxeo, que na súa perenne actualidade ilumina o máis profundo do ser human e 

proxecta unha libre e valorativa visión ante a realidade cultural. 

     Si ben o ensino relixioso está presente e axuda á conformación das competencias 

fixadas nos RR. Decretos de ensinanzas mínimas, tendo en conta que as 

competencias básicas son “aquelas que sustentan a realización persoal, a inclusión 

social e a cidadanía activa”, algunhas delas teñen unha especial relación coa acción 

educativa da Relixión Católica, e incluso, podería afirmarse que outras, si se prescinde 

da realidade relixiosa, carecerían de elementos importantes para a súa adquisición e 

desenrrolo.  

 

 

 

 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

 

     A ensinanza relixiosa católica na escola sírvese da linguaxe académica, daquelas 

linguaxes que conforman a cultura que se transmite na área de relixión, así coma de 

aquelas linguaxes da propia ensinanza relixiosa. 

     O diálogo da fe coa cultura contribúe á competencia en “comunicación lingüística”, 

na medida en que esixe exercitarse na escoita da Palabra de Deus, a exposición dos 

seus contidos e aplicación á cultura e ás distintas formas de vida social, así como á 

argumentación adecuada a esta idade e sempre presente na ensinanza relixiosa. As 

diversas linguaxes e modos de comunicación que Deus utilizou na súa revelación ó 

ser human. A súa revelación é rica en distintas linguaxes. Así, a linguaxe bíblica e a 

súa riqueza de expresión e simboloxía; a linguaxe doctrinal e a súa precisión 

conceptual, analítica e argumental; a linguaxe litúrxica e a súa cercanía á linguaxe dos 

símbolos do pobo cristián; a linguaxe, en fin, testimonial que fai posible a transmisión 

vital do creído. 

 

2.- Competencia social e cívica. 

 

     Dende a mensaxe cristián, o principal é o desenrrolo do todo o human, das súas 

potencialidades e capacidades que o configuran e o desbordan, do puramente 

funcional e material. Dende o desenrrolo da persoa séntanse as bases para a 

cooperación e o exercicio da cidadanía democrática, a comprensión da realidade 

social na que se vive, sendo conscientes dos valores do noso entorno e colaborando 
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coa oferta de vida que nos fai Xesucristo, a construir un sistema de valores propio e a 

vivir en coherencia con El. 

     A ensinanza relixiosa católica expón, fundamenta e xerarquiza os valores e virtudes 

capaces de educar na dimensión moral e social da personalidade do alumnado, en 

orden a facer posible a maduración da corresponsabilidade, no exercicio da 

solidaridade, da cooperación, da liberdade, a xustiza, a igualdade e a caridade; todo 

isto, coma expresión coherente do coñecemento de Deus, revelado en Xesucristo, e ó 

mesmo tempo, coma resposta ás grandes preguntas sobre o sentido da vida que xa 

nesta idade se formulan os alumnos/as. 

     En consecuencia, dende a ensinanza relixiosa propones unha reflexión e unha 

análise crítica dos valores democráticos e da cidadanía descubrindo que a súa raíz 

con os principios fundamentais do Evanxeo e da Doctrina Social da Igrexa. 

 

3.- Competencia cultural e artística. 

 

     A Relixión e Moral Católica presenta o acontecemento cristián en diálogo coa 

cultura, incorporando orgánicamente o saber da fe no conxunto dos demáis saberes. 

Con isto os alumnos adquiren unha valoración crítica da cultura á luz do Evanxeo, 

motivando ó mesmo tempo o aprecio da propia cultura e a estima adecuada de outras 

tradicións culturais e relixiosas. Por outra banda, no currículo de Relixión Católica 

están presentes tamén os elementos esenciais que definen as grandes relixións da 

humanidade. 

     A ensinanza relixiosa católica non só aporta á competencia cultural e artística uns 

coñecementos de arte e cultura con referencia relixiosa e unhas destrezas, senon 

tamén o sentido e profundidade da súa presenza que remite a un xeito concreto de ve-

la vida, de expresa-la e de vivir dende a aportación cristián á cultura. Facendo esto 

contribúe activamente á conservación do patriminio cultural e artístico, tanto da propia 

comunidade coma de outras comunidades. 

     É tamén cometido da profesora de Relixión evanxelizar a cultura, xerar cultura, traballar 

ó servizo da realización da humanidade según a verdade do ser humán. Isto é posible 

mediante unha pertenza determinante: a pertenza a Xesucristo, o Señor, vivida no 

presente a través da pertenza á Igrexa. 

 

 

 

4.- A competencia de aprender a aprender. 
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     O ensino relixioso axuda a ser protagonistas do seu propio aprendizaxe como 

resposta á vontade de Deus de que ó ser humán colabore activa e libremente con plan 

de Deus. Por iso, aprender a aprender conleva non só unha proposta consensuada de 

sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia aceptado 

voluntariosamente según as súas conviccións, que han de ser crisol na búsqueda da 

verdade e o ben. 

 

 

 

 

 

5.- A competencia sobre autonomía e iniciativa persoal. 

 

     En canto á autonomía e iniciativa persoal a ensinanza relixiosa católica impartida 

na escola, obxetivo irrenunciable da cal é formar á persoa dende dentro, libera-lo  de 

todo o que lle impide vivir libremente como persoa, conleva a súa efectiva referencia a 

unha determinada visión do home e ó seu sentido último, para afirma-lo, nega-lo ou 

prescindir del. 

     A ensinanza relixiosa católica diríxese á persoa concreta nas súas raíces e na súa 

identidade propia, nas súas posibilidades humanas de acción e de servizo e diríxese ó 

ser human na súa finalidade trascendente. A ensinanza da relixión católica propón a 

Xesucristo coma camiño que nos conduce á verdade e á vida, e faise dende o 

convencemento profundo que procede da Igrexa que confesa, celebra e vive a fe en 

Xesucristo, e, en consecuencia, mediante a forma propia e mais coherente de 

transmitir esa fe da Igrexa: a testemuña. Desta forma a ensinanza relixiosa educa na 

iniciativa persoal e autónoma do alumnado polo ben e a verdade. 

 

6.- A competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

 

     A Relixión Católica contribúe ó desenrrolo da competencia no coñecemento e 

interacción co mundo físico a través da Doctrina Social da Igrexa, iluminando as 

respostas e as solucións ós problemas que surxen na interacción do ser human co 

medio físico e con sí mesmo. Tamén contribúe á valoración ética do uso da ciencia e 

da tecnoloxía. 
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O cristián entende a natureza coma creación de Deus, polo que a valora, coida e 

fomenta. 

 

 

 

     Na Educación Secundaria, a opción católica ten en conta as características 

psicolóxicas propias da adolescencia. Nesta idade o alumno plantéxase especialmente 

a actitude persoal ante o relixioso dunha forma máis racional e entra nunha fase de 

interiorización que xunta un descubrimento maior de sí mesmo e unha capacidade 

crecente de abstracción. 

 

 

PROGRAMACION 1º ESO. 

 

1.- OBXETIVOS XERAIS. 

 

- Comprender cómo influe nunha persoa o seu pasado. 

- Coñecer cómo somos e o que significa vivir ben o presente. 

- Descubri-la importancia da vocación da persoa. 

- Coñecer qué clasificación se pode facer das relixions presentes no 

mundo actual. 

- Descubri-las características elementais das relixions orientais e das 

relixions monoteístas. 

- Fomenta-lo diálogo interrelixioso como base da convivencia e da paz. 

- Explica-la orixe da vida como fruto 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 nos mesmos, cos demáis e con Deus. 

- Conoce-los relatos da infancia de Xesús e as circunstancias nas que se 

produciron. 

- Comprende-lo que querían comunicar os evanxelistas o narrar os 

acontecementos da infancia e do comezo da vida publica. 

- Comprende-lo que Xesús quer decir cando fala do reino de Deus e  

cáles son as características do mesmo. 
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- Coñecer cáles son as parábolas que narróu Xesús e comprender qué 

quiso dicir con elas. 

- Coñecer e analizar o significado dos principais títulos cristolóxicos: 

Xesucristo, Fillo de Deus, Salvador, Señor.  

- Coñecer os feitos máis significativos do final da vida de Xesús na terra 

e analizar o significado dos mesmos. 

- Analizar qué valores han de desenrrolar as persoas para estar ben 

consigo mesmas. 

- Valora-la importancia que teñen os outros, especialmente os amigos, no 

desenrrolo da personalidade. 

- Coñecer e valorar o papel da sexualidade en determinados tipos de 

amor. 

- Comprender a relación que existe entre amor e sexualidade, insistindo 

na    importanza que ten na maduración sexual da persoa 

- Identifica-la dimensión moral da sexualidade humana e relaciona-la cos 

criterios que dimanan da fe cristiana. 

- Situarse ante o matrimonio e a familia como elementos clave na vida 

das persoas e coñecer outras opcions coma o celibato. 

- Coñecer os datos que conteñen os evanxeos sobre María,  

                    a nai de Xesús.  

- Analizar os acontecementos principais que coñecemos da sua vida. 

- Aprender o significado e as consecuencias da Anunciación, da 

Visitación e do Magnificat.  

 

2.- CONTIDOS. 

 

a) Conceptos 

 

*O ser human, unha historia persoal en proceso. 

*As primeiras etapas da vida humana. 

*A pubertade e a adolescencia. 

*A importancia da vocación. 

*Relixions desaparecidas en Exipto, Mesopotamia, Grecia e Roma. 

*Confucianismo, taoísmo e sintoísmo. 

*O hinduismo: orixe, crenzas, deuses. 

*O budismo: Buda, crenzas, nirvana. 
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*Elementos fundamentais das relixions monoteístas: xudaísmo, cristianismo e islam. 

*As preguntas fundamentales do ser humano: ¿De dónde vimos?, ¿Dónde imos?  

*As respostas da Biblia.  

*A intención didáctica dos evanxelistas o escribir as suas obras. 

*O propósito dos relatos evanxélicos da infancia.  

*Os evanxeos de Mateo e Lucas como relatores da infancia de Xesús. 

*As parábolas, relatos cun fin didáctico. 

*Clasificación das parábolas. 

*Os miragres de Xesús: concepto e clasificación. 

*Marxinación e estamentos sociais en tempos de Xesús 

*Os relatos da pasión, morte e resurrección de Xesús. 

*O significado da última cea de Xesús e a eucaristía. 

*O xuizo relixioso e político a Xesús. 

*Crucifixión e morte de Xesús. 

*A raíz antropolóxica da pregunta sobre Deus.O home, pola sua natureza, capaz do 

descobrimento de Deus: en qué sentido existen vías humanas de acceso a Deus. 

*O gran interrogante da existencia: o sentido da vida. 

*O instinto sexual e o sentido e a finalidade da sexualidade. 

*O valor da sexualidade humana: un don o servizo do amor. 

*O gran peligro da vida sexual: desliga-la do amor e a fecundidade. A maduración da 

sexualidade. 

*A sexualidade no adulto: a vida en parella, o matrimonio e o celibato. 

*Relación entre María e o seu fillo Xesús según o Novo Testamento. 

*María, a chea de gracia: elexida e madre de Deus. 

 

 

 

b) Procedementos 

 

*Revivir recordos da propia existencia e estructura-los. 

*Realizar un esquema que resuma as cualidades personais máis  desenrroladas. 

*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. 

*Explica-los conceptos básicos deste tema. 
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*Situar no mapa a presencia das diferentes relixions. 

*Coñecer mediante cuadros sinópticos os nomes das divinidades exipcias, romanas e 

gregas, e analizar as coincidencias entre elas. 

*Elaborar cadros nos que aparezan os datos máis significativos das relixions orientais 

máis importantes 

*Distingui-li ámbito científico do ámbito relixioso. 

*Contemplar obras de arte con contenido relixioso e relaciona-las cas esceas bíblicas 

que conteñen cos valores que intentan  transmitir . 

*Traballar coa Biblia buscando citas e comparando textos bíblicos. 

*Resolver alguns pasatempos didácticos basados en distintas estratexas. 

*Leer e comprender relatos literarios para extraer deles unhas conclusions 

reflexionadas 

*Analizar algunhas parábolas de Xesús e clasificar a ensinanza que intentan presentar 

dacordo co tipo de parábola. 

*Distinguir claramente entre os aspectos sociolóxicos e morais das persoas que 

compoñían a sociedade en tempos de Xesús.  

*Relacionar a realidade de opresión na actualidade coa inxustiza sufrida por Xesús. 

*Encontrar a relación existente entre a morte e resurrección de Cristo coas afirmacions 

da fe da Igrexa. 

*Leer e analizar textos bíblicos. 

*Elaborar esquemas onde quede reflexada a dimensión política e relixiosa do xuizo a 

Xesús e os títulos que este recibe. 

*Revivir recordos da nosa propia existencia e estructura-los. 

*Plantexar as dúbidas  e preguntas sobre o sentido da vida. 

*Revivir recordos da propia experiencia de amor recibido e de familia. 

*Recoñecer e distinguir algunhas actitudes positivas que nos levan o amor auténtico. 

*Leer, comprender e traballar co relato da Anunciación. 

*Resolver un acróstico sobre María. 

*Investigar tradicions marianas do propio contexto cultural. 

 

b) Actitudes 

 

*Interés por profundizar na propia experiencia vital. 

*Valor da autoestima e o autocoñecemento. 

*O valor da vida como proxecto de crecemento e relación. 

*Admiración hacia as persoas que son auténticas co seu proxecto de vida. 
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*Apertura o plantexamento de preguntas profundas sobre o sentido da vida. 

*Recoñece-las aportacions da relixión a cultura. 

*Tolerancia e respeto hacia otros sentimentos e expresions do feito   relixioso. 

*Actitude de apertura hacia o diálogo interrelixioso. 

*Deseo de profundizar con coherencia nos temas propostos nesta unidade. 

*Aprecio pool valor da creación e da vida humana como obra de Deus. 

*Disponibilidade para o traballo en grupos dalguns exercicios propostos. 

*Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para  ampliar 

 coñecementos e buscar información. 

*Aprecio pola capacidade de Xesús de actuar libremente nun contexto social no que 

había moitos marxinados. 

*Actitude solidaria cos discriminados e excluidos do mundo actual. 

*Actitude de solidaridade coas víctimas de calquiera opresión, en especial as que 

derivan da falta de liberdade, do xenocidio étnico, da persecución relixiosa, etc. 

*Valor do propio corpo, da saude e do estar ben consigo mesmo. 

*Valor da autoestima e do autocoñecemento. 

*Valoración da familia. 

*Capacidade de relación entre textos literarios e bíblicos e obras de arte. 

 

3.- CONTIDOS MÍNIMOS 

 

- A vida pasada. 

- Estar ben con un mesmo. 

- Sentímonos chamados. 

- Un proxecto de vida. 

- As relixións, onte e hoxe. 

- As relixións orientais. 

- As relixións monoteístas. 

- Deus é creador. 

- Home e muller, imaxe de Deus. 

- A boa nova de Xesucristo. 

- O pobo de Israel esperaba un Mesías. 

- Xesús é o Mesías esperado. 

- Xesús rodéase dun grupo de discípulos. 

- Xesús amósanos quen é Deus. 

- Con parábolas. 
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- Con accións milagrosas. 

- Con xestos solidarios. 

- Con palabras de esperanza. 

- Foi xulgado e condeado. 

- Morreu crucificado. 

- Deus resucitouno. 

- Verdadeiramente era fillo de Deus. 

- A vida nas nosas mans. 

- O valor central do proxecto de vida cristián 

- O valor de cada persoa 

- Xunto a outros 

- A experiencia do amor 

- A sexualidade 

- A maduración da sexualidade 

- A sexualidade no adulto 

- Matrimonio e familia 

- A familia hoxe 

- O sentido do sacramento do matrimonio 

- A familia cristiá 

- Unida a Xesús 

- Chea de graza 

- María, modelo de crente. 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación. 

 

- Ao analizarmos o noso pasado, o noso presente e os nosos desexos futuros, 

comprenderemos mellor quenes somos. 

- Descubriremos que lle achega a relixión ao sentido da vida e cales son as 

relixións máis importantes. 

- Comprenderemos  que, por amor, Deus crea o mundo e a vida e que, por 

amor, envía o seu fillo para levar o mundo á sua plenitude. 

2ª avaliación. 

 

- Coñeceremos o que din os evanxeos sobre Xesús e sobre o reino de Deus que 

Xesús anuncia. 
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- Aprenderemos que os feitos da paixón, morte e resurrección de Xesús son a 

base da fe e da vida do cristián. 

3ª avaliación. 

 

- A partir da vida e da mensaxe de Xesús estudiaremos como debe ser a 

conducta do discípulo. 

- Coñeceremos que significa o amor na vida das persoas e que lugar ocupa a 

sexualidade dentro deste mundo. 

- Coñeceremos o que o Novo Testamento nos di sobre María e analizaremos 

algúns acontecementos fundamentais da súa vida. 

 

 

5.- AVALIACIÓN. 

 

a) Criterios de avaliación. 

 

- Explicar de forma coherente as primeiras etapas evolutivas do ser humano. 

- Descubrir en qué consiste o compromiso cristian para consigo mesmo e para 

cos demáis. 

- Saber explicar qué e a vocación en xeral e a vocación cristiana en particular. 

- Saber explicar o significado de palabras e expresions como “desenrrolo 

persoal”, “vocación”, “vocación cristiana”, “proxecto de vida”. 

- Identificar as relixions desaparecidas e coñecer o nome dalguna das suas 

divinidades. 

- Definir o confucianismo, o taoísmo e o sintoísmo. 

- Saber explicar os elementos máis característicos do hinduismo e do budismo. 

- Saber en qué consisten os aspectos fundamentais das tres relixions 

monoteístas e a relación entre elas. 

- Saber explicar qué significa e qué consecuencias ten que a Biblia non sexa  un 

libro científico. 

- Razonar acerca da especial dignidade  e complexidade do ser humano. 

- Identifica-los elementos fundamentais dos relatos da infancia de Xesús. 

- Definir con precisión o significado da palabra “Encarnación” e da expresión 

“Deus Pai”. 

- Relacionar os relatos da infancia cos evanxeos de Mateo e Lucas. 
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- Definir con precisión o significado das seguintes palabras: “parábola”, 

“miragre”, “benaventuranza”. 

- Descubrir os puntos esenciais da antropoloxía cristiana en diálogo con outros 

sistemas de interpretación da vida.  

- Descubrir en qué consiste o compromiso cristiano consigo mesmo e cos 

demáis e a importancia do amor e da amistade.  

- Definir con precisión o significado das seguintes palabras: amor, sexualidade, 

instinto sexual, pracer, fecundidade, familia, matrimonio. 

 

c) Instrumentos de Avaliación. 

 

Cadernos de clase, traballos, comentarios de texto, exercicios escritos e rexistro de 

incidencias. 

 

d) Procedemento de avaliación. 

 

Diariamente se valorará o seu esforzo e interés na clase, ademáis dos exercicios 

realizados e, de cando en vez, como mínimo unha vez por avaliación, revisaranse os 

cadernos e traballos. 

 

e) Criterios de cualificación. 

 

A cualificación obténse calculando a media de tódolos instrumentos empregados para 

a avaliación. 

 

f) Criterios de corrección. 

 

Terase en conta: a boa realización dos exercicios asignándolle a esto un 50% da nota, 

un 25 % é para ortografía e o outro 25 % asígnase á presentación. 

 

g) Sistemas de recuperación das partes suspensas. 

 

As partes suspensas quedan automáticamente recuperadas ao aprobar as seguintes 

avaliacións xa que existe avaliación contínua. 

 

6.-METODOLOXÍA. 
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- Anotar nomes de calles e lugares que teñan significado relixioso e busca-la 

etimoloxía deses nomes. 

- Escribi-los actos, celebracions.. que os cristians realizan o longo do ano 

litúrxico co fin de que profundicen na vida de Xesús. 

- Observa-las distintas etapas da historia de Israel e situalas na sua época e 

lugares concretos. 

- Buscar textos bíblicos e explica-la postura dos persoaxes que aparecen neles e 

a actitude de Xesús. 

- Enumera-los grupos sociais que existiron en tempo de Xesús e os trazos que 

os caracterizan. 

- Anota-las implicacions que ten para un cristian o feito de creer en Xesús. 

- Explicar por que decimos que o Reino de Deus comeza aquí e agora, e anota-

las actitudes necesarias para que este Reino se dé xa. 

- Leer e analizar textos bíblicos sobre o proceso da morte de Xesús. 

- Enumerar feitos, vivencias, situacions en que se aprecie que Xesús vive nas 

persoas de fe. 

- Sinalar que clase de axuda ofrece Xesús os creentes para que poidan axudarlo 

a construir o seu Reino. 

- Explica-la responsabilidadr que cada persona ten ante: familia, profesores, 

estudio e compañeiros. 

 

7.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 

 

No departamento de Relixión Católica neste curso, non cónta con alumnos que teñen 

pendente a asignatura do curso anterior.Se o longo do curso aparecese algún. 

Para a súa recuperación, este departamento acorda que deben presentarse ós 

exames de maio (ordinario) e de setembro (extraordinario).  

Os alumnos que cursan a asignatura no nivel seguinte, e debido a que a asignatura é 

considerada como progresiva, superarán e recuperarán ésta si aproban a primeira e 

segunda avaliación, porque consideramos que con esto teñen superados os 

obxectivos mínimos esixidos do curso anterior. 

 

8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Utilizarase o libro de texto habitualmente na aula. 
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- Utilizaránse análises, debates e exposicions para evocar experiencias. 

- Murais e vídeos para axudar o alumnado a descubrir e expresar con espíritu 

crítico e constructivo o que foron descubrindo nos contidos. 

- Saídas didácticas. 

 

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

- Colaborar para o ben da sociedade e adquirir actitudes solidarias e 

comprometidas. 

- Analizar posturas e actitudes que favorecen o vivir en paz: diálogo, aceptación, 

respeto, perdón... 

- Apreciar, valorar e defende-la vida humana e tomar actitudes de 

responsabilidade ante a sua propia vida e a dos demáis. 

- Rechazar comportamentos sociais que permiten o deterioro da Natureza e do 

medio ambiente. 

- Aprender a coidar e a colaborar cos bens da creación para poñelos ó servizo 

de tódalas persoas e dos seres creados. 

- Interesarse por coñecer, respetar e aprecia-los compañeiros, 

independentemente do seu sexo e a sua apariencia. 

- Descubri-lo que engloba a sexualidade humana e valora-la dende a faceta do 

amor. 

- Integra-lo descanso na propia vida como fonte de equilibrio persoal e social. 

- Descubri-la importancia dunha educación vial para coidar e respetar vidas 

humanas.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

As actividades complementarias e as saídas extraescolares que se fagan ó longo do 

curso están especificadas para cada nivel no anexo final. 

 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Prestaráse especial atención a diversidade de alumnado existente nas aulas, posto 

que non sempre o desenvolvemento cognitivo dos alumnos está  nun mesmo nivel. 
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Por iso nas actividades a realizar terase en conta o nivel de aprendizaxe que amose 

cada  alumno valorando especialmente o esforzo que realice cada un no desenrolo 

dos traballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 2º ESO 

 

1.- OBXECTIVOS XERAIS 

 

- Reconoce-los símbolos relixiosos máis significativos, especialmente os que fan 

referencia os sacramentos, e descubri-lo significado e o efecto de cada un dos 

sacramentos. 

- Descubri-lo significado do sacramento da Eucaristía a fin de comprende-lo 

sentido profundo que ten para a vida do cristian e para a Igrexa. 

- Coñecer e valora-lo sentido e finalidade da Igrexa como a realización 

institucional do servizo de humanización e salvación que Cristo ofrece o ser 

human e descubrir a sua aportación  nos feitos máis importantes da historia 

española e europea. 

- Interpreta-lo significado dos signos e símbolos relixiosos máis relevantes, con 

especial atención os sacramentos e as celebracions relixiosas máis extendidas 

no entorno social e relixioso, evitando a discriminación por crenzas relixiosas. 

 

2.- CONTIDOS 

 

a) Conceptos 

 

*A fe xeral ou antropolóxica. A fe cristiá. O Credo. 

*A Igrexa, instituída por Xesucristo. Qué é a Igrexa católica. 

*A misión e a organización da Igrexa católica. 

*A Igrexa na Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna e Idade Contemporánea. 
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*A Igrexa, creadora de cultura e arte. Os cristiáns e o patrimonio cultural. *Relación 

entre a fe cristiá e a creatividade. 

*A liturxia cristiá. Historia dos sacramentos. Sacramentos da Igrexa católica. 

*O Bautismo cristián. A liturxia do Bautismo católico. 

*Significado da Confirmación. A liturxia da Confirmación. 

*O sacramento da Eucaristía. Liturxia da Eucaristía. 

*Qué é a moral. Achega da relixión á moral. En qué consiste a moral cristiá. 

*Amar a Deus. Respecta-lo seu nome. Santifica-las festas. 

*O misterio da creación. A creación, obra e agasallo de Deus. Relación do cristián coa 

creación. 

 

b) Procedementos 

 

*Análise da significación relixiosa nalgúns textos esenciais.  

*Manexa-los textos evanxélicos e do Novo Testamento que describen o nacemento da 

Igrexa. 

*Busca de datos sobre a contribución que fai a Igrexa no campo da cultura, da 

educación e da promoción no mundo de hoxe, particularmente en España.   

*Relación do sentido orixinal dos sacramentos coa súa práctica actual.  

*Análise do paralelismo entre os diversos sacramentos e a vida humana.  

*Investiga-la situación actual da moral cívica e cristiá. 

*Relación entre as causas e os efectos que rodean un feito concreto.  

*Selección e clasificación da información sobre feitos e conductas morais, a partir da 

observación da realidade ambiental e dos medios de comunicación.  

 

c) Actitudes 

 

*Practicar na clase hábitos cívicos e de boa convivencia. 

*Interesarse pola vida e situación doutras culturas. 

*Valora-la vinculación entre Xesús e a Igrexa. 

*Ser sensible á tarefa misioneira do cristianismo de onte e de hoxe. 

*Valoración do influxo da cultura bíblica nas manifestacións artísticas, literarias e do 

pensamento da civilización occidental, particularmente en España.  

*Interese por coñece-la orixe, vitalidade e actualidade das celebracións relixiosas.  

*Ser consciente das implicacións persoais e eclesiásticas dos diferentes sacramentos. 

*Actitude crítica e de discernimento ante as pautas de conducta que propón a actual 

sociedade. 
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*Valora-la importancia dunha ética sobre a ciencia e o medio ambiente. 

 

3.- CONTIDOS MÍNIMOS 

 

- O ser human creado por Deus. Complexidade e riqueza do ser human. 

Unidade, corpo e espíritu; intelixencia, amor, conciencia moral. Liberdade, 

índole comunitaria e social. 

- Ordenación da actividade humana o ben da creación. Valoración do traballo 

como medio de realización. Participación activa e responsable no traballo 

persoal e colectivo. 

- Deformación da actividade humana polo pecado e a sua rectificación e 

perfeccionamento en Cristo. A dor e a morte. 

- Sentido e responsabilidades dos membros do Pobo de Deus. 

- Orixe, finalidade e sentido dos sacramentos. 

- A gracia de Deus a través dos sacramentos. Relacions entre os diversos 

sacramentos e a vida humana. O compromiso. 

- Os sacramentos de curación e os sacramentos o servizo da comunidade. 

- A liturxia como expresión da relación de Deus con nos e de nos con Él. Orixe e 

actualidade. O valor da oración. Valoración e respeto. 

- Fundamentos da dimensión moral. Identificación e relación entre causas e 

efectos do acto moral. A persoa dotada de liberdade, a persona ante Deus. As 

persoas ante o amor os homes. 

- Moral das relaciones do home con Deus. 1º, 2º e 3º mandamentos. 

- Dimensión comunitaria –social e publica- da fe cristian. Signos de compromiso 

cristiano no noso tempo. Solidaridade nas prácticas relixiosas do Islam e 

xudaísmo. A convivencia, a xusticia e a paz. 

- A cultura e a liberdade. Prevención da intolerancia e o racismo. Capacidade 

critica ante os contravalores da sociedade. 

- Colaboración dos cristians con outras relixions e institucions na construcción da 

cidade terrestre. Movementos mundiais nos que participa a Igrexa católica. A 

idade global. 

 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

1ª avaliación. 
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- Responder a ¿De onde vimos? ¿Adónde vamos? 

- Coñece-los relatos da creación. 

- Distinguir entre o ben e o mal. 

- Conoce-la orixe do mal e a Biblia. 

- Descubri-lo paraíso que Deus soñóu. 

- Vivir en plenitud. 

- Descubri-la tarea de Xesús na terra. 

 

 

2ª avaliación. 

 

- Conoce-los membros da comunidade cristian: a parroquia e a diócese. 

- Distinción entre laicos e relixiosos. 

- Funcions da  xerarquía eclesial. 

- Descubri-las celebracions cristians: os símbolos e signos. 

- O ano litúrxico. 

- Coñecemento dos sacramentos: iniciación, curación e servizo. 

- Análise dos dereitos humans.  

- Recoñecemento de que somos iguais en dignidade. 

 

3º avaliación. 

 

- Descubrir outras situacions: a fame e a pobreza, a guerra e a violencia. 

- Comprende-la clase de amor que Deus nos da. 

- Analiza-la Doctrina Social da Igrexa. 

- Comprende-los ideais doutras relixions coma Islam, Xudaísmo. 

- Descubri-lo camiño de Xesús. 

 

 

5.- AVALIACIÓN. 

 

a) Criterios de avaliación 
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- Saber relaciona-las respostas que o Islam, o Xudaísmo e o Cristianismo dan  

os problemas básicos do ser human, identificando a orixinalidade propia do 

Cristianismo. 

- Identifica-las ideas esenciais sobre a Igrexa Pobo de Deus e Sacramento de 

Salvación nalguns textos da Biblia e do Maxisterio. 

- Descubri-la orixe e o sentido dos sacramentos coma don de Deus que obra a 

través da Igrexa. 

- Valora-las celebracions, signos e símbolos relixiosos da Igrexa católica,o seu 

arte, a sua aportación a cultura e o seu servizo a sociedade e a fe dos pobos. 

- Saber identifica-los principios morais que emanan do cristianismo e que 

fundamentan o ben obrar. 

- Identificar e valora-las actitudes e valores básicos compartidos con outras 

confesions, a tolerancia activa e a colaboración a favor dos que sofren. 

- Situa-los principais problemas da Igrexa con relación a evanxelización dos 

pobos e a responsabilidade dos cristians. 

- Coñece-los modelos de vida máis importantes da historia da Igrexa e a sua 

aportación a comunidade cristian. 

 

b) Instrumentos de avaliación. 

 

Cadernos de clase, traballos, comentarios de texto, exercicios escrito e rexistro de 

incidencias. 

 

c)  Procedemento de avaliación. 

 

Diariamente se valorará o seu esforzo e interés na clase, ademáis dos exercicios 

realizados e, de cando en vez, como mínimo unha vez por avaliación, revisaranse os 

cadernos e traballos. 

 

d) Criterios de cualificación. 

 

A cualificación obténse calculando a media de tódolos instrumentos empregados para 

a avaliación. 

 

e) Criterios de corrección. 
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Terase en conta: a boa realización dos exercicios asignándolle a esto un 50% da nota, 

un 25 % é para ortografía e o outro 25 % asígnase á presentación. 

 

f) Sistemas de recuperación das partes suspensas. 

 

As partes suspensas quedan automáticamente recuperadas ao aprobar as seguintes 

avaliacións xa que existe avaliación contínua. 

 

 

 

 

6.- METODOLOXÍA. 

 

- Leer textos do Antigo  e Novo Testamento sobre o sufrimento, o pecado e a 

salvación de Deus. 

- Descubri-los títulos que se dan a Xesús nos textos do Novo Testamento e 

explica-lo seu significado. 

- Indagar na propia parroquia sobre os grupos cristians existentes e explica-las 

actividades que realizan. 

- Leer e analizar artículos e noticias periodísticas sobre as actividades da Igrexa. 

- Confeccionar un calendario litúrxico que indique os tempos litúrxicos e as 

festas cristians máis importantes. 

- Ordenar fotografías dunha celebración bautismal e anota-lo rito que recolle 

cada unha co seu significado. 

- Explica-los signos visibles da Eucaristía e a realidade que significan. 

- Buscar noticias sobre feitos negativos nas que se aprecie tamén un momento 

de arrepentimento e perdón. 

- Anota-las exixencias di Evanxeo e descubri-lo compromiso que comportan. 

 

7.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 

 

No departamento de Relixión Católica neste curso, cóntase con alumnos que teñen 

pendente a asignatura do curso anterior. 

Para a súa recuperación, este departamento acorda que deben presentarse ós 

exames de maio (ordinario) e de setembro (extraordinario).  
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Os alumnos que cursan a asignatura no nivel seguinte, e debido a que a asignatura é 

considerada como progresiva, superarán e recuperarán ésta si aproban a primeira e 

segunda avaliación, porque consideramos que con esto teñen superados os 

obxectivos mínimos esixidos do curso anterior. 

 

8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Utilizarase o libro de texto habitualmente na aula. 

- Utilizaránse análises, debates e exposicions para evocar experiencias. 

- Murais e vídeos para axudar o alumnado a descubrir e expresar con espíritu 

crítico e constructivo o que foron descubrindo nos contidos. 

     -    Saídas didácticas. 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

- Descubri-los valores que nacen do Evanxeo  e que comprometen  cristian a 

colaborar no bien da sociedade. 

- Coñece-la doctrina social da Igrexa relativa os problemas que ameazan a paz 

mundial. 

- Valora-la Igrexa, as entidades e as persoas que defenden a vida humana. 

- Descubrir, apreciar e valora-los bens da natureza e do medio ambiente e 

colaborar na sua conservación. 

- Analiza-la doctrina social da Igrexa como respuesta os problemas da 

sociedade: traballo, poder, guerra... 

- Aceptar indiscriminadamente as tareas que toca realizar sin pensar nos 

cánones establecidos por ser home ou muller. 

- Recoñece-la importancia de valora-lo corpo na sua xusta medida. 

- Integra-lo descanso na propia vida como fonte de equilibrio persoal e social. 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

As actividades complementarias e as saídas extraescolares que se fagan ó longo do 

curso están especificadas para cada nivel no anexo final. 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 



 28  

Prestaráse especial atención a diversidade de alumnado existente nas aulas, posto 

que non sempre o desenvolvemento cognitivo dos alumnos está  nun mesmo nivel. 

Por iso nas actividades a realizar terase en conta o nivel de aprendizaxe que 

amose cada  alumno valorando especialmente o esforzo que realice cada un no 

desenrolo dos traballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION 3º ESO 

 

 

1.- OBXECTIVOS XERAIS 

 

- Coñecer e interpretar a relación da persoa cos diferentes grupos sociais ós 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. 

- 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. 

- 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. 

- Coñecer que narran e como se escribiron os libros que compoñen o Antigo 

Testamento. 
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- 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. 

- Coñecer as características xeográficas e políticas de Palestina, país onde viviu 

Xesús de Nazaret. 

- Coñecer as principais características da relixión xudía daquel tempo: a súa fe, 

normas, festas e centros relixiosos. 

- Coñecer que son os evanxeos, cando foron escritos e con que finalidade. 

Evanxeos sinópticos e apócrifos. 

- Identificar diferentes xéneros literarios nos textos evanxélicos. 

- Coñecer e valorar a resposta dos crentes á mensaxe e acontecemento cristián 

que se realiza na Igrexa.  

- Comprender e distinguir a acción salvadora de Cristo, e o carácter celebrativo 

de cada un dos sacramentos. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

2.- CONTIDOS 
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a) Conceptos. 

 

*A dimensión moral da persoa.  

*A relación con Deus e cos irmáns. 

*Relación, amor e amizade. 

*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.  

*Xeografía, política e historia de Palestina. 

*Sociedade do tempo de Xesús: dirixentes, grupos sociais e marxinados. 

*Evanxeo e evanxeos: autoría, significado, contido, finalidade e tipoloxía. 

*Outros libros do Novo Testamento: Feitos, Cartas e Apocalipse.  

*Elementos básicos de interpretación do Antigo Testamento. 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 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.  

*A fe cristiá. 

*Crer en Xesús é seguir a Xesús. 

*Deus, un e trino. 

*Conceptos de liberdade e responsabilidade. 

*A conciencia moral. 

*O home novo que xorde de Xesucristo. A vida como proxecto persoal. 

*Fundamentos da dimensión moral.  

*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. 



 31  

*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  

*A resurrección de Xesús, esperanza dun alén. 

*Os conceptos de Ceo e Inferno. 

*Concepto cristián da fin do mundo. 

 

b) Procedementos. 

 

*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. 

*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. 

*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. 

*Reflectir de xeito esquemático a rede de relacións que se establece entre as grandes 

relixións. 

*Ler e interpretar textos oficiais da Igrexa. 

 

c) Actitudes. 

 

*Participación na dinámica de diversos grupos. 

*Diálogo como lugar de encontro entre as persoas.  

*Apertura cara aos outros. 

*Procura da amizade. 

*Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo. 

*Comprensión e respecto cara ás tradicións e expresións das diferentes relixións. 

*Interese por comprender as dimensións literarias, históricas e xeográficas da Biblia. 

*Valor da fe a Biblia como Palabra de Deus e libro relixioso. 
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*Interese por aprender os títulos dos libros da Biblia, as súas clasificacións, etc. 

*Aprecio polos elementos culturais e artísticos que se inspiran na tradición bíblica. 

*Realización de diferentes actividades nos diversos apartados da unidade. 

*Dispoñibilidade para coñecer datos doutra época que son importantes para 

comprender o evanxeo. 

*Capacidade de traballar en equipo. 

*Aprender a analizar a mensaxe dun texto, o que o seu autor quixo dicir e o que nos di 

a nós hoxe. 

*Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo. 

*Apertura cara aos outros. 

*Participación nas tarefas de tipo persoal e grupal. 

*Interese por adquirir novos coñecementos. 

*Actitude de análise crítica. 

*Dispoñibilidade para dar opinións dunha forma reflexiva. 

*Valorar a vida. 

*Interese pola defensa da dignidade da vida humana. 

 

3.- CONTIDOS MINIMOS. 

 

- Unha vida cos outros. 

- A familia, o punto de partida. 

- As amizades. 

- A dimensión social da persoa. 

- Un Deus ou moitos deuses. 

- O xudaísmo. 

- O cristianismo. 

- O islam. 

- Qué é a Biblia. 

- Como citar e localizar textos bíblicos. 

- De qué trata a Biblia. 

- Cando e como se escribeu a Biblia. 

- Os xéneros literarios no Antigo Testamento. 

- Os libros do Antigo Testamento. 

- O país de Xesús. 

- A sociedade na que viviu Xesús. 

- A vida relixiosa dos xudeus. 
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- Os evanxeos non son biografías de Xesús. 

- Os catro evanxeos. 

- Os xéneros literarios nos evanxeos. 

- Outros libros do Novo Testamento. 

- Xesús rodéase dun grupo 

- O Espíritu Santo, a forza de Deus 

- A misión da Igrexa 

- Dous sacramentos para fortalecer á comunidade 

- A fe cristiá é crer no Deus de Xesucristo 

- Ser cristián é seguir a Xesús 

- Crer nun Deus trinitario 

- Crer dentro da Igrexa 

- Somos libres 

- A conquista da liberdade 

- Buscar o bo 

- Liberdade e escravitude 

- A marabilla da vida 

- O valor da vida humana 

- A vida humana, ameazada 

- A vida humana, manipulada 

- A vida nas primeiras comunidades 

- Primeira expansión do cristianismo 

- Epoca de persecucións  

- O cristianismo chega á península ibérica 

- O final dunha etapa 

- Esperamos a resurrección 

- María, a nosa esperanza 

- O Señor volverá 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

1ª Avaliación. 

 

- Comprender que as persoas non só precisamos relacionarnos cos outros, 

senón tamén amalos e ser amados por eles. 
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- Coñecer cal é o proxecto de Deus sobre o ser humano segundo a visión das 

tres grandes relixións monoteístas. 

- Comprender que a Biblia é fundamentalmente un libro relixioso que transmite 

unha mensaxe importante para a humanidade. 

- Coñecer como era o país e a sociedade do tempo de Xesús e analizar o 

contido dos libros do Novo Testamento. 

 

2ª Avaliación 

 

- Comprender que a Igrexa é a comunidade formada polos discípulos de Xesús. 

- Comprender que a fe cristiá é unha relación de amizade con Xesús e que para 

un cristián sentirse amado por Cristo dalle sentido á súa vida. 

- Analizar a xerarquía de valores, actitudes e normas que conforman a vida do 

cristián. 

- Tomar conciencia de cal debe ser a actitude e o compromiso do cristián en 

todo o referente á defensa da vida. 

 

3º Avaliación 

 

- Coñecer como vivían os primeiros cristiáns e como foron testemuñas e 

mensaxeiros das ensinanzas de Xesús. 

- Analizar o contido e significado dos principios fundamentais da fe cristiá sobre 

a vida eterna. 

 

5.- AVALIACIÓN. 

 

a) Criterios de Avaliación. 

 

- Razoar o valor da liberdade como elección da verdade e do ben, e raíz da 

responsabilidade dos propios actos. 

- Explicar a importancia das accións das persoas no seu proceso de 

crecemento. 

- Saber escoitar e dialogar nun debate, valorando as opinións dos demais. 

- Sintetizar o contido dun texto nunha frase. 

- Detectar os principais elementos que constitúen o fenómeno relixioso e a  súa 

expresión concreta no cristianismo. 
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- Describir o sentido da vida que ofrece a experiencia relixiosa nas tres relixións 

monoteístas. 

- Sintetizar o contido dun texto extraído de libros sagrados.  

- Dar razón da importancia da Biblia para a fe xudía e cristiá. 

- Definir con precisión o significado dalgunhas das moitas palabras-clave do 

tema. 

- 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. 

- Enumerar os xéneros literarios máis importantes da Biblia. 

- Coñecer e diferenciar algunhas características históricas, literarias e relixiosas 

da Biblia, para saber fundamentar e aplicar a mensaxe que transmite.  

- 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.  

- 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. 

- Definir correctamente que son e que significan a Biblia, a tradición e o 

maxisterio. 

-  Sintetizar que significa a esperanza na resurrección. 

- Definir con precisión o significado das seguintes palabras: morte, resurrección, 

esperanza, vida eterna, ceo, inferno. 

 

b) Instrumentos de Avaliación. 

 

Cadernos de clase, traballos, comentarios de texto, exercicios escrito e rexistro de 

incidencias. 

 

c) Procedemento de avaliación. 
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Diariamente se valorará o seu esforzo e interés na clase, ademáis dos exercicios 

realizados e, de cando en vez, como mínimo unha vez por avaliación, revisaranse os 

cadernos e traballos. 

 

d) Criterios de cualificación. 

 

A cualificación obténse calculando a media de tódolos instrumentos empregados para 

a avaliación. 

 

 

 

 

e) Criterios de corrección. 

 

Terase en conta: a boa realización dos exercicios asignándolle a esto un 50% da nota, 

un 25 % é para ortografía e o outro 25 % asígnase á presentación. 

 

f) Sistemas de recuperación das partes suspensas. 

 

As partes suspensas quedan automáticamente recuperadas ao aprobar as seguintes 

avaliacións xa que existe avaliación contínua. 

 

6.- METODOLOXIA. 

 

- Manexo e utilización da Biblia. 

- Realización dunha lectura crítica da presentación do relixioso nos medios de 

comunicación. 

- Aproximación a  vida e os feitos de moitos homes que buscando a loita pola 

verdade, pola xustiza e pola paz tamén veñen a ser unha manifestación de 

Deus. 

- Recollida de información, análise e valoración de manifestacions relixiosas do 

noso pobo. 

- Interpretación dos signos e símbolos da liturxia. 

- Elaboración de esquemas cos métodos propios da teoloxía católica e das 

ciencias relixiosas. 
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- Utilización adecuada e valoración correcta das fontes da linguaxe doctrinal da 

Igrexa. 

- Estudio e valoración da presentación do relixioso nos medios de comunicación. 

 

7.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 

 

No departamento de Relixión Católica neste curso,non cónta con alumnos que teñen 

pendente a asignatura do curso anterior.Se aparecese algún o longo do curso. 

Para a súa recuperación, este departamento acorda que deben presentarse ós 

exames de maio (ordinario) e de setembro (extraordinario).  

Os alumnos que cursan a asignatura no nivel seguinte, e debido a que a asignatura é 

considerada como progresiva, superarán e recuperarán ésta si aproban a primeira e 

segunda avaliación, porque consideramos que con esto teñen superados os 

obxectivos mínimos esixidos do curso anterior. 

 

8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Utilizarase o libro de texto habitualmente na aula. 

- Utilizaránse análises, debates e exposicions para evocar experiencias. 

- Murais e vídeos para axudar o alumnado a descubrir e expresar con espíritu 

crítico e constructivo o que foron descubrindo nos contidos. 

-   Saídas didácticas. 

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

- Recoñece- los valores éticos e morais que existen nas diversas relixions, 

valora-los e facer un paralelismo cos que nacen do Evanxeo. Descubri-lo xeito  

de colaborar xuntos na edificación da sociedade. 

- Coñece-lo contexto cultural doutros pobos, valora-los e adquirir unha postura 

de respeto. 

- Coñecer entidades relixiosas e non relixiosas que se adican con afán o coidado 

da saude e valora-la sua misión. 

- Descubrir e valora-las costumes, tradicions, lendas e historia doutros grupos e 

pobos. 
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- Analizar feitos que fan referencia a sociedade de consumo dende unha visión 

cristian. Coidar e favorecer todo o que axude a unha repartición equitativa dos 

bens da terra. 

- Mostrar unha actitude crítica ante situacions nas que se produza calquer tipo 

de discriminación por razón de sexo. 

- Descubrir e analiza-la influencia que os medios de comunicación exercen sobre 

o corpo e a sexualidade humana. 

- Iniciarse na formación dunha conciencia moral cristia con sentido crítico e de 

auténtica libertade  na utilización do tempo de ocio. 

- Analiza-los problemas que se dan na carretera  buscar unha resposta cristiana 

de respeto e valor pola vida. 

 

 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

As actividades complementarias e as saídas extraescolares que se fagan ó longo do 

curso están especificadas para cada nivel no anexo final. 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

 

Prestaráse especial atención a diversidade de alumnado existente nas aulas, posto 

que non sempre o desenvolvemento cognitivo dos alumnos está  nun mesmo nivel. 

Por iso nas actividades a realizar terase en conta o nivel de aprendizaxe que 

amose cada  alumno valorando especialmente o esforzo que realice cada un no 

desenrolo dos traballos. 
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PROGRAMACION 4º ESO 

 

 

1.- OBXECTIVOS XERAIS. 

 

- Analiza-los interrogantes principais sobre o sentido da vida, para valora-las 

respostas que ofrece a fe cristiana. 

- Descubri-los elementos do feito relixioso e as suas distintas manifestacions na 

historia e na vida dos pobos, para valora-la resposta que ofrecen as grandes 

preguntas sobre a existencia. 

- Comprende-lo fenómeno relixioso como expresión da apertura do home a 

trascendencia e da sua búsqueda de sentido. 

- Recoñecer a Xesucristo como revelación definitiva de Deus e plenitude do 

human. 

- Descubri-los rasgos característicos da fe en Xesucristo e a sua integración na 

experiencia comunitaria da Igrexa. 

- Coñece-los principais momentos, persoaxes e acontecementos da historia da 

Igrexa para descubrir os seus efectos na Igrexa e na sociedade. 

- Valora-la acción evanxelizadora da Igrexa pola sua contribución a  construcción 

dun mundo mellor cunhas relacions máis solidarias entre as persoas de toda 

clase e condición. 
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- Coñece-los principios fundamentais da doctrina social da Igrexa e saber aplica-

los con sentido crítico as diversas situacions e conflictos morais que se viven 

na sociedade española. 

- Exercitarse na análise da sociedade actual para identifica-los rasgos que a 

caracterizan e comprende-lo papel que o cristianismo, no nome da sua fe, debe 

desempeñar nela. 

- Tomar conciencia das raíces cristians da nosa cultura e valora-la aportación da 

Igrexa a sociedade, tanto no pasado coma no presente. 

 

 

 

 

 

 

2.- CONTIDOS. 

 

a) Conceptos. 

 

*A relixiosidade popular católica. Orientacións do Maxisterio da Igrexa. 

*A interpretación da Biblia. Métodos e criterios para a súa interpretación científica e 

católica. 

*A doutrina social da Igrexa. Criterios católicos ante os problemas sociais. O proxecto 

persoal, moral, democrático e cristián da vida. A escala de valores e virtudes morais 

e cristiás. 

*A Igrexa, obra de Xesucristo. A achega da Igrexa na construcción de Europa e de 

España. O ecumenismo. 

 

 

b) Procedementos. 

 

*Análise da significación relixiosa nalgúns textos esenciais.  

*Manexa-los textos evanxélicos e do Novo Testamento que describen o nacemento da 

Igrexa. 

*Busca de datos sobre a contribución que fai a Igrexa no campo da cultura, da 

educación e da promoción no mundo de hoxe, particularmente en España.  

*Relación do sentido orixinal dos sacramentos coa súa práctica actual.  

*Análise do paralelismo entre os diversos sacramentos e a vida humana.  
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*Investiga-la situación actual da moral cívica e cristiá. 

*Relación entre as causas e os efectos que rodean un feito concreto.  

*Selección e clasificación da información sobre feitos e conductas morais, a partir da 

observación da realidade ambiental e dos medios de comunicación.  

 

 

c) Actitudes. 

 

*Practicar na clase hábitos cívicos e de boa convivencia. 

*Interesarse pola vida e situación doutras culturas. 

*Valora-la vinculación entre Xesús e a Igrexa. 

*Ser sensible á tarefa misioneira do cristianismo de onte e de hoxe. 

*Valoración do influxo da cultura bíblica nas manifestacións artísticas, literarias e do 

pensamento da civilización occidental, particularmente en España.  

*Interese por coñece-la orixe, vitalidade e actualidade das celebracións relixiosas.  

*Ser consciente das implicacións persoais e eclesiásticas dos diferentes sacramentos. 

*Actitude crítica e de discernimento ante as pautas de conducta que propón a actual 

sociedade. 

*Valora-la importancia dunha ética sobre a ciencia e o medio ambiente. 

 

3.- CONTIDOS MÍNIMOS. 

 

- Preguntas fundamentais que se fai a persoa a propósito do sentido da vida. 

- O ser human, capaz de capta-lo sentido da trascendencia e de descubrir a 

Deus. 

- Características principais do xudaísmo, cristianismo e Islam e a sua resposta 

os grandes interrogantes do ser human. 

- Principios cristians con relación as grandes relixions. 

- Natureza da revelación: feitos e palabras. 

- Fontes da revelación: Escritura, Tradición e Maxisterio. 

- A revelación progresiva de Deus. 

- Xesucristo, plenitude do cumplimento das promesas. 

- A fe, resposta a  revelación. A fe e razoable e apoiase en signos ou indicios. 

- Actitudes do crente. A fe cristiana da sentido a vida. María, modelo de 

discipulado. 

- A liturxia e os sacramentos, alimento da vida de fe dos crentes. 
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- Os cambios na sociedade renacentista impulsan unha renovación na 

comunidade cristian. 

- Reforma protestante e Contrarreforma católica. 

- Luces e sombras da Igrexa. 

- Expansión do cristianismo por América, Asia e África durante o seculo XVI. 

- A secularización da ciencia e o pensamento. Relacions da ciencia coa Igrexa. 

- Estado confesional e Revolución francesa. 

- A revolución industrial e as suas consecuencias para a sociedade e para a vida 

dos cristians. 

- A reacción da Igrexa ante os problemas sociais. 

- O novo impulso da Igrexa no terceiro tercio do seculo XIX. 

- Novas congregacions relixiosas o servizo da caridade, a educación e a misión. 

- A renovación interior da Igrexa na primeira metade do seculo XX. 

- O Concilio Vaticano II. 

- A Igrexa en España no  s. XX. Os católicos na vida pública. 

- A Igrexa na sociedade contemporánea. 

- Relación fe e cultura no seculo XX. 

- A mensaxe de Xesús no arte. 

- Aproximación o xénero apocalíptico da Biblia. 

- A venida do Señor, o xuizo e a vida eterna. 

- Xesucristo, Señor da Creación e da Historia. 

 

4.- TEMPORALIZACION. 

 

1ª Avaliación 

 

- Comprende-la actitude humana ante a trascendencia. 

- Estudia-las tres relixions monoteístas. 

- Coñecer e analiza-la manifestación de Deus na creación. 

- Descubri-la relación de Xesús cos crentes. 

 

2º Avaliación 

 

- Coñece-los rasgos fundamentais da vida dun cristian. 

- Estudio da Reforma e a Contrarreforma dentro do cristianismo. 

- Análise da expansión do cristianismo por América. 
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- Descubri-la relación da Igrexa coa ciencia, a razón e o Estado. 

 

3ª Avaliación 

 

- Análise da repercusión do Concilio Vaticano II. 

- Descubrir como Xesús tamén nos axuda a dar resposta os problemas da nosa 

sociedade actual. 

- Descubri-las respostas que se dan sobre o máis alá. 

 

 

 

 

 

 

5.- AVALIACIÓN. 

 

a) Criterios de Avaliación. 

 

- Describi-los puntos esenciais da antropoloxía cristian en diálogo con outros 

sistemas de interpretación da Biblia. 

- Identificar e valora-las actitudes e valores básicos compartidos con outras 

confesions, a tolerancia activa e a colaboración a favor dos que sofren. 

- Saber expresa-los contidos fundamentais da mensaxe de Deus Pai a través 

dos principais acontecementos da Biblia. 

- Describir en qué consiste a fe cristian e cómo os cristians viven e celebran a fe. 

- Valora-las celebracions cristians e a sua aportación a  cultura e a fe dos pobos. 

- Situar no  tempo  no espacio os principais acontecementos da vida da Igrexa, 

dende o fin da Idade Media ata os nosos días. 

- Describi-la acción evanxelizadora da Igrexa nas diversas partes do mundo e 

saber discrimina-los seus acertos e os seus errores. 

- Coñece-los modelos de vida máis importantes da historia da Igrexa e a sua 

testemuña para a comunidade cristian. 

- Describi-la aportación cultural, social e relixiosa da Igrexa a través da Historia. 

- Fundamenta-lo sentido e a realidade da esperanza cristian e a fe na vida 

eterna. 
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b) Instrumentos de Avaliación. 

 

Cadernos de clase, traballos, comentarios de texto, exercicios escrito e rexistro de 

incidencias. 

 

c) Procedemento de avaliación. 

 

Diariamente se valorará o seu esforzo e interés na clase, ademáis dos exercicios 

realizados e, de cando en vez, como mínimo unha vez por avaliación, revisaranse os 

cadernos e traballos. 

 

 

 

 

d) Criterios de cualificación. 

 

A cualificación obténse calculando a media de tódolos instrumentos empregados para 

a avaliación. 

e) Criterios de corrección. 

 

Terase en conta: a boa realización dos exercicios asignándolle a esto un 50% da nota, 

un 25 % é para ortografía e o outro 25 % asígnase á presentación. 

 

f) Sistemas de recuperación das partes suspensas. 

 

As partes suspensas quedan automáticamente recuperadas ao aprobar as seguintes 

avaliacións xa que existe avaliación contínua. 

6.- METODOLOXÍA. 

 

- Localizar e analizar textos bíblicos que fundamentan as grandes afirmacions da 

fe católica. 

- Buscar no entorno accions e comportamentos que son signos dun novo 

mundo. 

- Analizar textos da tradición e do Maxisterio da Igrexa situándoos no seu 

contexto e relacionándoos con textos bíblicos. 
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- Seleccionar e valorar datos e informacions sobre a evaluación científico-técnica 

e as suas repercusions na actividade human. 

- Investigar e analizar datos sobre a acción social da Igrexa nos campos da 

cultura, educación e promoción social. 

- Analizar, comparar e valora-las diversas concepcions sobre o home e o mundo 

que predominan na sociedade. 

- Obter e seleccionar datos que permitan facer unha análise fenomenolóxico da 

sociedade actual e buscar os seus valores e contravalores. 

- Aplica-los valores evanxélicos a propia vida e as relacions humanas e sociais. 

 

 

 

 

 

 

7.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 

 

No departamento de Relixión Católica neste curso, non cónta, con alumnos que teñen 

pendente a asignatura do curso anterior. Se o longo del aparecese algún . 

Para a súa recuperación, este departamento acorda que deben  , presentarse ós 

exames de maio (ordinario) e de setembro (extraordinario).  

Os alumnos que cursan a asignatura no nivel seguinte, e debido a que a asignatura é 

considerada como progresiva, superarán e recuperarán ésta si aproban a primeira e 

segunda avaliación, porque consideramos que con esto teñen superados os 

obxectivos mínimos esixidos do curso anterior. 

 

8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Utilizarase o libro de texto habitualmente na aula. 

- Utilizaránse análises, debates e exposicions para evocar experiencias. 

- Murais e vídeos para axudar o alumnado a descubrir e expresar con espíritu 

crítico e constructivo o que foron descubrindo nos contidos. 

     -   Saídas didácticas. 

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS. 
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- Recoñece-los valores éticos e morais que existen nas diversas relixions, 

valora-los e facer un paralelismo cos que nacen do Evanxeo. Descubri-lo xeito 

de colaborar xuntos na edificación da sociedade. 

- Coñece-lo contexto cultural doutros pobos, valora-los e adquirir unha postura 

de respeto. 

- Coñecer entidades relixiosas e non relixiosas que se adican con afán o coidado 

da saude e valora-la sua misión. 

- Descubrir e valora-las costumes, tradicions, lendas e historias doutros grupos e 

pobos. 

- Analizar feitos que fan referencia a sociedade de consumo dende unha visión 

cristian. Coidar e favorecer todo o que axude a unha repartición equitativa dos 

bens da terra. 

- Mostrar unha actitude crítica ante situacions nas que se produza calquer tipo 

de discriminación por razón de sexo. 

- Descubrir e analiza-la influencia que os medios de comunicación exercen sobre 

o corpo e a sexualidade humana. 

- Iniciarse na formación dunha conciencia moral cristian con sentido crítico e de 

auténtica liberdade na utilización do tempo de ocio. 

- Analiza-los problemas que se dan na carretera e buscar unha resposta 

cristiana de respeto e valor pola vida. 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

As actividades complementarias e as saídas extraescolares que se fagan ó longo do 

curso están especificadas para cada nivel no anexo final. 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Prestaráse especial atención a diversidade de alumnado existente nas aulas, posto 

que non sempre o desenvolvemento cognitivo dos alumnos está  nun mesmo nivel. 

Por iso nas actividades a realizar terase en conta o nivel de aprendizaxe que 

amose cada  alumno valorando especialmente o esforzo que realice cada un no 

desenrolo dos traballos. 
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2º BACHARELATO 

 

 

1.- OBXECTIVOS XERAIS. 

 

- Coñece-los textos fundamentais da fe católica, que veñen sendo o núcleo 

esencial da mensaxe cristian, para comprender e expresar adecuadamente o 

vocabulario e as formulacions da fe. 

- Situa-las principais fontes do cristianismo na sua orixe, forma e finalidade, 

mediante alguns criterios de interpretación da Igrexa Católica, e actualiza-la 

información que nos aportan. 

- Identificar a Xesucristo como núcleo central do feito cristian, na sua mensaxe, 

vida e actualidade, e na realización histórica da Igrexa. 

- Coñece-lo significado dos signos e símbolos relixiosos máis relevantes, con 

especial atención os sacramentos e as prácticas relixiosas máis extendidas o 

seu arredor. 

- Acceder as interpretacions que o cristianismo e outras relixions dan sobre a 

condición humana fundamental e sobre o sentido trascendente, a través 

dalgunas grandes preguntas que inquedan o ser human. 

- Aplica-los principios da moral cristian os hábitos sociais relacionados coa 

saude, o consumo e o medio ambente para unha valoración critica. 

- Descubri-lo profundo significado cristian da tolerancia, participación, 

responsabilidade e solidaridade, aplicándoos a situacions sociais habituais: 

traballo, ocio, xogo, familia, amigos... 
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- Iniciarse na formación dunha conciencia moral cristian con sentido  critico e de 

auténtica liberdade persoal ante as realidades sociais, económicas e políticas 

do seu entorno. 

- Sensibilizarse ante os valores, actitudes e normas que conforman o ser cristian 

de cara as opcions que poidan dar sentido a sua propia vida, contrastándoas 

con outros posibles valores, actitudes e normas que poidan rexir a sociedade. 

- Coñecer, valorar e respetar elementos relacionados coa relixión católica 

expresados nas manifestacions culturais, artísticas e descubri-la mensaxe que 

a Igrexa transmiteu a través deles o longo da historia. 

 

 

 

2.- CONTIDOS 

 

a) Conceptos. 

 

*Qué é a moral. Achega da relixión á moral. En qué consiste a moral cristiá. 

*A moral cristiá das relacións home e muller. A igualdade fundamental das persoas. A 

dignidade do ser humano no pensamento da Igrexa. 

*Qué é a relixión. Mediacións relixiosas. Para qué serve a relixión. As crenzas 

manipuladoras 

*A doutrina social da Igrexa. Criterios católicos ante os problemas sociais. O proxecto 

persoal, moral, democrático e cristián da vida. A escala de valores e virtudes morais e 

cristiás. 

 

b) Procedementos. 

 

*Recolle-la pluralidade de ofertas e anuncios da sociedade actual e comparalos coa 

mensaxe de Xesucristo. 

*Relaciona-los problemas básicos da existencia humana coas crenzas e prácticas 

relixiosas. 

*Investiga-la situación actual da moral cívica e cristiá. 

*Relación entre as causas e os efectos que rodean un feito concreto.  

 

c) Actitudes. 
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*Actitude receptiva ante o feito relixioso en xeral, ante o feito cristián e ante calquera 

manifestación humana de busca de sentido. 

*Valorar criticamente as ofertas e anuncios da sociedade actual e o núcleo central da 

predicación de Xesús. 

*Actitude crítica e de discernimento ante as pautas de conducta que propón a actual 

sociedade. 

*Valora-la importancia dunha ética sobre a ciencia e o medio ambiente. 

 

 

 

 

 

3.- CONTIDOS MÍNIMOS. 

 

- A cuestión sobre o sentido da vida. Panorama de respostas. A vida sin sentido. 

- Os humanismos. 

- A relixión. As relixions no mundo. 

- A resposta de Xesús. A fe cristiana. 

- O mal e  dolor. O mais alá. 

- Vivir con sentido. 

- Os mundos deste mundo. 

- As raíces do problema social. 

- Historia e natureza da doctrina social da Igrexa. 

- A Terra en que vivimos. Ecoloxía humana. 

- O terceiro mundo. 

- Construi-la paz. 

- O compromiso cristian 

- Liberdade e elección. 

- Un proxecto de vida. Un proxecto de vida cristian. 

- A interioridade. 

- O encontro. 

- A sexualidade. 

- Arte e relixión. Evolución e significado do arte cristiano. 

- Literatura e relixión. 

- Música, cine e relixión. 

- Xesús no arte. Maria no arte. 
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4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

1ª Avaliación 

 

- Encontrar respostas as cuestions sobre o sentido da vida. 

- Rexeita-los falsos ideais. 

- Coñece-las ideoloxías de Freud, Nietzsche, Camus... 

- Analiza-los elementos que constituen a relixión. 

- Descobrimento das relixions do mundo. 

- Coñece-la experiencia de Pedro como crente. 

- Analiza-las catástrofes naturais e a dor e o mal que causan. 

- Plantexarse a cuestión do mais alá e a resurrección. 

 

 

 

2ª Avaliación 

 

- Coñecer situacions do mundo actual. 

- Saber cal e a reacción da Igrexa ante os problemas. 

- Coñecemento da doctrina social da Igrexa. 

- Descubri-la teerra na que vivimos. 

- Construi-la paz. 

 

3ª Avaliación. 

 

- Elexir o noso proxecto de vida. 

- Ser capaces de centrar ese proxecto na vida de Xesús. 

- Coñecer e analiza-la nosa interioridade. 

- Integra-la sexualidade no proxecto de vida. 

- Coñece-lo arte, a literatura, o cine e a música relacionados coa relixión. 

 

5.- AVALIACIÓN. 

 

Criterios de avaliación. 
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- Comprobar si adquiriron unha visión da fe católica a través da análise de textos 

bíblicos e a través do Maxisterio da Igrexa. 

- Utilizar correctamente os textos da Biblia e do Maxisterio da Igrexa como fonte 

de información. 

- Valora-la esperanza cristian dende unha dimensión escatolóxica que se 

manifesta a través da mensaxe de Xesús. 

- Descubri-los oríxes, os símbolos e o significado dos Sacramentos da Orden 

Sacerdotal e do Matrimonio a través da análise de textos bíblicos e do estudio 

dos símbolos. 

- Mostrar unha actitude de dialogo respetuosa e aberta ante as distintas posturas 

que teñen crentes e non crentes. 

- Adquirir un sentido crítico  e unha conciencia moral cristián ante as realidades 

sociais, políticas, económicas que se dan no mundo e demostrar unha actitude 

comprometida dentro das suas capacidades. 

- Descubri-las relacions que hai entre os aspectos bíblicos, doctrinales, litúrxicos 

e as expresions artisticas e culturales. 

- Ser capaz de descubrir e valora-lo patrimonio relixioso artístico e cultural. 

 

Instrumentos de Avaliación. 

 

Cadernos de clase, traballos, comentarios de texto, exercicios escrito e rexistro de 

incidencias. 

 

Procedemento de avaliación. 

 

Diariamente se valorará o seu esforzo e interés na clase, ademáis dos exercicios 

realizados e, de cando en vez, como mínimo unha vez por avaliación, revisaranse os 

cadernos e traballos. 

 

Criterios de cualificación. 

 

A cualificación obténse calculando a media de tódolos instrumentos empregados para 

a avaliación. 

 

Criterios de corrección. 
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Terase en conta: a boa realización dos exercicios asignándolle a esto un 50% da nota, 

un 25 % é para ortografía e o outro 25 % asígnase á presentación. 

 

Sistemas de recuperación das partes suspensas. 

 

As partes suspensas quedan automáticamente recuperadas ao aprobar as seguintes 

avaliacións xa que existe avaliación contínua. 

 

 

 

 

6.- METODOLOXÍA. 

 

Buscar información os propios alumnos sobre os temas plantexados. 

Expoñer oralmente os traballos realizados. 

Leer e comentar textos do Antigo  Novo Testamento. 

Debati-las diversas opinions que teñen as persoas en relación a fe da Igrexa. 

Comentar críticamente textos do Maxisterio da Igrexa xunto con outros textos doutros 

autores. 

Recopilar material sobre os diversos comportamentos morais da sociedade actual. 

Facer resúmenes e esquemas sobre os contidos expostos. 

 

7.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 

 

No departamento de Relixión Católica neste curso, non cónta con alumnos que teñen 

pendente a asignatura do curso anterior. Se aparece algún o longo do curso. 

Para a súa recuperación, este departamento acorda que deben presentarse ós 

exames de maio (ordinario) e de setembro (extraordinario).  

Os alumnos que cursan a asignatura no nivel seguinte, e debido a que a asignatura é 

considerada como progresiva, superarán e recuperarán ésta si aproban a primeira e 

segunda avaliación, porque consideramos que con esto teñen superados os 

obxectivos mínimos esixidos do curso anterior. 

 

8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Utilizarase o libro de texto habitualmente na aula. 
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Utilizaránse análises, debates e exposicions para evocar experiencias. 

Murais e vídeos para axudar o alumnado a descubrir e expresar con espíritu crítico e 

constructivo o que foron descubrindo nos contidos. 

Saídas didácticas. 

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

- Descubri-los valores que nacen do Evanxeo e que comprometen o cristian a 

colaborar no ben da sociedade. 

- Coñece-lo contido da Declaración dos Dereitos Humans e analiza-las 

exixencias que deles emana. 

- Descubrir todo aquilo que vai en contra da vida humana: atentados, eutanasia, 

abortos, drogas...e adquirir un criterio responsable ante a vida. 

- Reflexionar sobre os momentos en que se colabora co medio ambiente e 

cando non se colabora. 

- Analizar feitos que fan referencia a sociedade de consumo dende unha visión 

cristian. 

- Descubrir e rechaza-las posturas extremas e valorar os demáis 

indiscriminadamente. 

- Descubri-lo matrimonio e a relación home-muller como complementariedad e 

riqueza deste amor. 

- Iniciarse na formación dunha conciencia moral cristian con sentido critico e de 

autentica liberdade na utilización do tempo de ocio. 

- Tomar conciencia de que somos responsables da vida dos demáis o que 

determina a importancia de cumpli-las normas de circulación. 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

As actividades complementarias e as saídas extraescolares que se fagan ó longo do 

curso están especificadas para cada nivel no anexo final. 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Prestaráse especial atención a diversidade de alumnado existente nas aulas, posto 

que non sempre o desenvolvemento cognitivo dos alumnos está  nun mesmo nivel. 
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Por iso nas actividades a realizar terase en conta o nivel de aprendizaxe que amose 

cada  alumno valorando especialmente o esforzo que realice cada un no desenrolo 

dos traballos. 

 

                                      

Valorar os beneficios que achega a tecnoloxía da información e valorar todos 

aqueles adiantos tecnolóxicos e científicos que axudan á realización da persoa 

e ó benestar da sociedade. 

Descobrir e valorar ás persoas que colaboran coa creación por medio dos 

descobrimentos e avances tecnolóxicos e científicos. 

 

ANEXO. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR 

POLO DEPARTAMENTO 

Actividades 

 

 Visita ós templos relixiosos da vila de Noia: San Martín 

                                                                                    San Francisco 

                                                                                    Santa María a Nova 

 Visitas a asilos, congregacións, e asociacións  na Vila  e os seus 

entornos.  

 

 Visita á ciudade de Santiago de Compostela : templos y exposicións 

 

 Y outras posibles que se oferten durante o curso académico e que sean 

de interés para a asignatura de Relixión  Católica. 

  

 No primeiro trimestre farase unha visita  o santuario de Santa Minia en 

Brión (Santa Minia)  ou a San Orente (San Campio) 

 

 No segundo trimestre  farase unha viaxe a Roma cos cursos de  ,3ª,4º 

da Eso e Bacharelato. 

 No  terceiro trimestre farase unha viaxe a Fátima cos cursos de 1º, 2º e 

3º de ESO. 

d) Colaborar en todas aquelas actividades que presente o  centro e que 
garden  relación cos valores da asignatura de Relixión . 
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