
HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS. 

INTRODUCIÓN. 

O fenómeno relixioso foi e segue a ser unha das dimensións per-
soais máis interiorizadas, á vez que un dos elementos fundamentais na
configuración dos gru pos humanos e das sociedades no mundo de hoxe.
A maiores das súas crenzas, preceptos e símbolos, as relixións adquiren
unha importante dimensión cultu ral pola súa influencia no mundo do
pensamento e da arte, polas raíces relixiosas de moitas estruturas, cos -
tumes e usos sociais actuais, así como por inspirar códigos de conduta
individual e colectiva. No caso de Galicia, as raíces, influencias e inspi-
racións do feito relixioso, especialmente da relixión cristiá, son ben evi-
dentes. 

No mundo actual asistimos a un pluralismo que se manifesta nunha
gran variedade de crenzas relixiosas e non relixiosas. Simultaneamente,
dáse unha progre siva secularización da sociedade que está a propiciar
cambios no papel e importancia das distintas reli xións. Todo este dinamis-
mo afecta profundamente a vida das persoas, as relacións entre elas e os
diversos grupos socioculturais. 

A materia de historia e cultura das relixións concibe o estudo das
crenzas e prácticas relixiosas como un elemento da civilización. A súa aná-
lise tenta acercar o alumnado ao coñecemento das principais relixións e das
súas manifestacións en relación con outras reali dades sociais e culturais, así
como á comprensión da influencia da relixión no pensamento, na vida social
e política das distintas civilizacións e culturas ao longo do tempo. 

Este coñecemento das relixións enmarca a expresión relixiosa na súa
realidade histórica concreta, coas súas proxeccións positivas e negativas,
tanto na configura ción das sociedades en que xorden e se desenvolven
como nas relacións entre os pobos. 

A materia fai un estudo das relixións cun enfoque non confesional,
nin de vivencia relixiosa; tampouco desde unha defensa de posturas
agnósticas ou ateas. Pretende mostrar ao alumnado o pluralismo ideolóxi-
co e relixioso existente no mundo en que viven, desde o coñecemento dos
trazos relevantes das principais reli xións e a súa presenza nas sociedades
actuais, á vez que dá importancia á liberdade das conciencias e á liberdade
relixiosa como elementos esenciais dun sis tema de convivencia. Así mesmo,
busca desenvolver actitudes de tolerancia cara ás persoas con crenzas ou
sen elas, no respecto aos dereitos recoñecidos na Declaración universal dos

Lexislación da Educación Secundaria en Galicia

388

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:49  Página 388



dereitos humanos, no mar co da Constitución española e do Estatuto de
autono mía da nosa comunidade galega. 

Contribución ao desenvolvemento das competencias básicas. 

En relación coa historia e cultura das relixións, o alumnado terá que
entrar no debate e no diálogo para comunicar os seus pensamentos, emo-
cións, vivencias e opinións, formarse un xuízo crítico e un comportamento
ético, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao seu discurso
e ás propias accións e tare fas, adoptar decisións e desfrutar escoitando,
lendo, falando e escribindo. 

Comunicarse e conversar supoñen habilidades para establecer rela-
cións construtivas coas demais persoas e co contorno, e acercarse a novas
culturas, que adqui ren consideración e respecto na medida en que se coñe-
cen. Exercitar a competencia en comunicación lingüística implica tomar
conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais; des-
envolve, igualmente, a capacidade empática de poñerse no lugar doutras
persoas, de ter en conta opinións distin tas á propia con sensibilidade e
espírito crítico. 

O estudo da historia e cultura das relixións axudará a coñecer os
espazos xeográficos en que se desenvol veron e manifestaron as diversas
tradicións e contri buirá a enriquecer o coñecemento da nosa terra, con -
tribuíndo así ao desenvolvemento da competencia do coñecemento e
interacción co mundo físico. 

O coñecemento da historia e cultura das relixións débese completar
acudindo ás novas tecnoloxías, especialmente á internet. Esta inclusión
favorecerá, non só o seu estudo e o aumento de información, senón tamén,
o desenvolvemento da competencia dixital. 

O estudo da historia e cultura das relixións favorece a comprensión da
realidade histórica e social do mun do, a súa evolución, cos seus problemas,
logros e defi ciencias. Comporta recorrer á análise multicausal e sistémica
para xulgar os feitos e problemas sociais e históricos e para reflexionar sobre
eles de forma global e crítica, así como realizar razoamentos sobre situa cións,
e dialogar para mellorar colectivamente a com prensión da realidade. 

O estudo desta materia axuda tamén a entender os trazos das socie-
dades actuais, a súa crecente plurali dade e o seu carácter evolutivo, ademais
de facilitar a comprensión das contribucións das diferentes culturas relixio-
sas ao progreso da humanidade, e dispor dun sentimento común de perten-
za á sociedade en que se vive. Todo isto forma parte da competencia social
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e cidadá. Da mesma maneira, a historia e cultura das relixións promove a
adquisición das habilidades sociais que permiten saber que os conflitos de
valores, crenzas e intereses forman parte das relacións huma nas e que
debemos resolvelos con actitude construtiva e convivencial, mediante a
reflexión crítica e o diálo go, no marco dos patróns culturais básicos de cada
rexión, país ou comunidade. Estes marcos culturais deben compatibilizarse
co respecto aos principios e valores universais, como os expresados na
Declaración universal dos dereitos humanos, nos Dereitos da infan cia,
Constitución española e Estatuto de autonomía de Galicia e noutras lexisla-
cións complementarias. Isto supón entender e interiorizar que non toda
posición relixiosa é ética, se non está baseada no devandito res pecto. 

O estudo da historia e cultura das relixións leva con sigo coñecer,
comprender e valorar criticamente as diferentes manifestacións culturais e
artísticas de carácter relixioso, utilizalas como fonte de enriquecemento e
gozo e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 

Esta dimensión artística do feito relixioso que se mostra a través da
arquitectura e das artes plásticas, da música, da literatura, das artes escé-
nicas e das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares,
contribúen ao desenvolvemento da compe tencia cultural e artística. 

Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na
aprendizaxe e ser quen de continuar aprendendo de maneira cada vez máis
eficaz e autóno ma de acordo cos propios obxectivos e necesidades. 

A didáctica da historia e cultura das relixións pro move distintas
estratexias e técnicas: de estudo e información, de observación e rexistro
de feitos e rela cións, de traballo cooperativo, de resolución pacífica dos
conflitos, de aceptación de erros, de aprender de e coas demais persoas.
Implica, así mesmo, a curiosida de de formular preguntas, identificar e
manexar a diversidade de respostas diante de situacións e proble mas que
teñen que ver co feito relixioso. 

A competencia de autonomía e iniciativa personal vai referida á
adquisición dun conxunto de valores e actitudes persoais, como a iniciati-
va e perseverancia, ocoñecemento de si mesmo e a autoestima, aautocrí -
tica, o control emocional, a creatividade, a capacidade de afrontar proble-
mas e optar con criterio propio e res ponsabilizarse das propias opcións. 

Na medida en que a autonomía e iniciativa persoal involucran
outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades proso-
ciais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo, etc. 
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Obxectivos. 

O ensino da historia e cultura das relixións nesta etapa terá como
finalidade o desenvolvemento das capacidades que habiliten o alumnado
para alcanzar os seguintes obxectivos: 

1. Coñecer o feito relixioso nas súas diferentes mani festacións e
identificar os trazos básicos das principais relixións como forma de axudar
a comprender a plura lidade relixiosa existente na sociedade actual. 

2. Comprender o nacemento e desenvolvemento das relixións no
contexto político, social e cultural en que xurdiron e relacionalas coa tra-
xectoria dos pobos nas diferentes facetas da súa realidade histórica. 

3. Valorar as manifestacións culturais e artísticas e as tradicións reli-
xiosas como parte do patrimonio cul tural dos pobos, asumindo a respon-
sabilidade da súa conservación e apreciándoas como recurso para o enri-
quecemento persoal. 

4. Localizar e identificar, en España e en Galicia, as ricas contribu-
cións das tradicións relixiosas á vida dos pobos e a través de monumentos,
artes plásticas e lite rarias. 

5. Identificar as contribucións morais de determina das relixións e
valorar a súa influencia nas relacións humanas. 

6. Concretar e analizar as causas dos enfrontamentos violentos
entre as diferentes confesións relixiosas e propoñer solucións pacificado-
ras a estes conflitos. 

7. Destacar as principais iniciativas a prol do diálo go interrelixioso
para fomentar a interculturalidade no seo dos Estados pluriculturais. 

8. Recoñecer o dereito á liberdade de pensamento, de conciencia e
de relixión, manifestando actitudes de respecto e tolerancia cara a crenzas
ou non crenzas das persoas, e de rexeitamento cara a situacións de inxus-
tiza, discriminación e fanatismo baseadas nas crenzas relixiosas. 

9. Adquirir un pensamento crítico, desenvolver un criterio propio e
as necesarias habilidades para defen der as propias posicións, a través da
argumentación documentada e razoada, así como valorar as razóns e argu-
mentos das outras persoas. 

10. Sinalar a relación entre unha educación cívica e democrática e a
educación relixiosa. 
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CONTIDOS. 

Os contidos preséntanse agrupados en tres bloques que, con pro-
gresiva dificultade, estarán presentes nos tres primeiros cursos de
educación secundaria obriga toria. 

Bloque 1. Manifestacións relixiosas a través dos tempos. 

• As primeiras manifestacións relixiosas na Prehis toria: a manifes-
tación do sagrado na natureza. As pin turas rupestres e o seu significado
relixioso. Vida des pois da morte. 

• A relixión no Neolítico galego: megalitos e petro glifos: os cultos
prerromanos en Galicia. A influencia máxico-relixiosa nos mitos e lendas. 

• O politeísmo relixioso en Mesopotamia e Exipto: As claves da reli-
xión: o máis alá. Mitos, ritos, templos e sacerdotes mediadores. 

• A relixión en Grecia e Roma. Mitos, ritos e tem plos. A dimensión
artística do politeísmo greco-romano. 

• As relixións orientais: os mitos e as doutrinas morais do hinduís-
mo. As castas e os intocables. O hin duísmo actual. Gandhieaa-himsa (non
violencia). Buda e o budismo. As Catro Nobles Verdades e o Camiño cara á
Iluminación. Karma, samsara e nirva na. Confucio, mestre de sabedoría.
Ética universal e tradición relixiosa no confucianismo. Lao Tzé e o taoísmo.
O significado do Tao te king: o curso do ceo e o fluír pacífico da natureza.
O taoísmo ecolóxico. O yingeoyang, opostos que se complementan. O xin-
toísmo e o culto familiar clánico. A divindade do poder imperial en Xapón. 

• As relixións da América precolombiana. Aztecas, maias e incas: un
politeísmo mítico e ritual. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Describir algúns mitos significativos das distintas relixións, esta-
blecendo comparacións entre eles e identificando a súa posible influencia
na nosa tradi ción cultural. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado coñece algúns
mitos presentes nas diferentes reli xións, por exemplo, sobre a creación do
mundo e do ser humano, o diluvio, o máis alá, a orixe do ben e do mal, etc.;
se é quen de identificar elementos semellan tes e diferentes nesta mitoloxía
e coñece algún exemp lo da súa pervivencia en tradicións, festas, lendas e
obras literarias. 

Lexislación da Educación Secundaria en Galicia

392

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:49  Página 392



É importante que as devanditas comprobacións teñan unha especial
referencia ao contexto relixioso cultural de Galicia. 

2. Recoñecer nalgúns ritos das relixións máis anti gas a relación con
aspectos significativos da vida das persoas, como son o nacemento, o
matrimonio ou a morte, e a pervivencia desas crenzas na tradición reli-
xiosa-cultural dos pobos. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado coñece algúns
dos ritos que aparecen nas relixións máis antigas, identifica as diferenzas
entre eles e constata a pervivencia de determinadas concepcións relixiosas
nas prácticas e costumes sociais actuais. 

De novo a importancia de referir as devanditas com probacións ao
contexto relixioso-cultural de Galicia. 

3. Situar xeograficamente as principais manifesta cións máxico-reli-
xiosas da prehistoria en pinturas, petroglifos, esculturas e monumentos
megalíticos. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado sabe situar
estas manifestacións nun planisferio e, máis localmente, na Península
Ibérica, con especial referencia a Galicia. 

4. Caracterizar os edificios sagrados das primitivas relixións politeís-
tas e as súas creacións artísticas en xeral, recoñecéndoas como
manifestacións do patri monio cultural-relixioso. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado identifica os
espazos sagrados e as creacións artís ticas das primitivas relixións politeís-
tas e se coñece a función que cada relixión lles outorga. Por outra par te,
permite comprobar se estima o valor estético que teñen como manifesta-
cións artísticas do patrimonio cultural-relixioso dos pobos. 

5. Coñecer e valorar as achegas morais e a orixinali dade doutrinal
das relixións orientais e a súa influen cia nas sociedades actuais. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado é capaz de
percibir as profundas achegas morais e a orixinalidade doutrinal do hindu-
ísmo, budismo, taoísmo, confucianismo..., e de establecer unha com -
paración valorativa coas manifestacións de carácter máxico-relixioso dou-
tras relixións politeístas antigas. Igualmente, trátase de comprobar en que
medida as relixións orientais aludidas inflúen nas actitudes e comporta-
mentos do alumnado. 
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Bloque 2. As relixións monoteístas. 

• Xudaísmo: cando Deus fala. A Biblia xudía e o Talmud. Ritos, fes-
tas, espazos e símbolos. O mesianis mo. A historia do xudaísmo: entre a
diáspora e a per secución. A situación actual: xudaísmo reformado e liberal,
ortodoxo/ultraortodoxo e conservador. Os xudeus en España e en Galicia. 

•Mahoma e o islamismo. O Corán e a Shari´a. A éti ca: os Cinco
Piares. Ritos, festas, espazos e símbolos. A expansión do islamismo: tole-
rancia e guerra santa. A diversidade do mundo islámico na actualidade:
modernidade, teocracia e fundamentalismo. O islamis mo en España. 

• O cristianismo: Xesús, o Cristo. O Antigo e o Novo Testamento. A
vida dos primeiros cristiáns e a expan sión da primitiva igrexa. Ritos, festas,
espazos e sím bolos. Ortodoxia e heterodoxia no seo do cristianismo. O cris-
tianismo e a colonización de América. A expan sión do cristianismo en
Galicia, o papel e influencia do culto xacobeo na nosa historia e cultura. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Explicar as relacións existentes entre o xudaísmo, o cristianismo e
o islamismo, poñendo de manifesto a súa tradición común e os seus trazos
característicos diferenciais. 

Con este criterio trátase de avaliar se o alumnado identifica os ele-
mentos comúns ás relixións monoteís tas do Libro e as tradicións relixiosas
que as impreg nan, así como se coñece os trazos fundamentais das súas
doutrinas, os seus preceptos e cultos, e se é capaz de facer explícitas as
súas diferenzas. 

2. Valorar a influencia das tres relixións do Libro na configuración da
nosa propia historia e cultura, nas manifestacións escritas, plásticas, musi-
cais, rituais e festivas. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado coñece, valo-
ra e sitúa as pegadas das relixións do Libro en España e Galicia, e as influen-
cias que seguen a ter nos diversos campos socioculturais e relixiosos. 

3. Describir a resposta que o xudaísmo, o cristianis mo e o islamismo
lle deron e dan aos problemas da modernidade social e cultural, ao desen-
volvemento científico, á liberdade individual e á democracia. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado é capaz de
situar ás relixións do Libro no contexto actual da modernidade ou
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posmodernidade e de valo rar o seu posicionamento con respecto aos retos
e inte rrogantes dos descubrimentos científicos, a súa resposta á igualdade
entre homes e mulleres, á liberdade individual e á democracia e, en xeral,
ás declaracións sobre dereitos humanos. 

4. Coñecer a influencia da relixión cristiá en Améri ca Latina e as súas
relacións coa colonización. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado coñece e
valora as pegadas da relixión cristiá en América latina e se é quen de emi-
tir un xuízo crítico sobre a connivencia entre relixión e colonización. 

Bloque 3. O feito relixioso. 

• A comunicación entre o relixioso e o profano: as hierofanías.
Hierofanías nas relixións politeístas e na tradición relixiosa galega. 

• Ningunha relixión sen símbolos. O mito como rela to simbólico. O
rito e as celebracións. Influencia das relixións nas manifestacións artísticas. 

• Influencia da relixión nas tradicións culturais galegas. Festas,
romaxes e santuarios. 

• As mediacións do feito relixioso: tradicións, per soas mediadoras e
ritos litúrxicos. 

• A moral relixiosa e os valores éticos universais. 

• Deus cuestionado. A diversidade de respostas fronte ao feito reli-
xioso: persoas relixiosas, ateas e agnósticas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Explicar as relacións de comunicación entre o relixioso e o profa-
no nas relacións máis antigas. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado entende o
significado da divinización da natureza nas relixións máis antigas, a través
das hierofanías, e se é quen de detectar estas manifestacións hierofáni cas
na cultura tradicional de Galicia. 

2. Coñecer e valorar a presenza significativa dos símbolos nas diver-
sas relixiónseainfluencia das reli xións nas manifestacións artísticas. 
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Con este criterio trátase de avaliar se o alumnado coñece e valora a
riqueza simbólica -mitos, ritos, celebracións...- das relixións, así como a súa
influencia en todas as manifestacións artísticas -arquitectura, pintu ra,
escultura, música, creacións literarias...-. Igual mente, se é quen de detectar
e situar esta influencia nas tradicións culturais galegas. 

3. Explicar e valorar a importancia das mediacións no feito relixioso. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado entende o
sentido da mediación relixiosa e como se realiza a través das tradicións, das
persoas e dos ritos litúrxicos. 

4. Relacionar a moral propia de cada relixión e os valores éticos de
carácter universal. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado sabe distin-
guir entre os valores morais propios de cada relixión e os valores éticos
universais, e estable cer relacións entre eles. 

5. Coñecer as doutrinas filosóficas que cuestionan a Deus, aínda ben
de maneira distinta. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado coñece e ten
conciencia dos cambios habidos nas respostas fronte ao feito relixioso,
especialmente a partir da Ilustración. Igualmente, se sabe explicar as dife-
renzas entre deístas, agnósticos e ateos. 

CONTIDOS. 

CUARTO CURSO. 

• As relixións e o poder político. Estados confesio nais, teocráticos e
laicos. 

• Herexías e guerras de relixión no seo do cristianis mo. As reformas
de Lutero e Calvino. 

• As relixións e o pensamento científico e filosófico. Interrelacións
entre ambos os dous ámbitos. Coinci dencias e diferenzas na interpretación
do mundo e da sociedade. 

• O espertar da relixiosidade, a secularización e o pluralismo relixio-
so no mundo actual. 

• Fundamentalismos nas relixións de hoxe. 
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• Diálogo interrelixioso, interculturaleaAlianza das Civilizacións: 

• As crenzas relixiosas no marco da Constitución española. A Lei orgá-
nica de educación (LOE) e a relixión: convivencia, tolerancia e xuízo crítico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Explicar as relacións entre as diversas confesións relixiosas e o
poder político, así como as diferenzas entre Estados confesionais, teocráti-
cos e laicos. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é conscien-
te das mutuas interferencias entre as confesións relixiosas e o poder
político, coas conse cuencias político-relixiosas que implica, e se é quen de
explicar as diferenzas entre Estados confesionais, teocráticos e laicos. 

2. Coñecer e enxuizar a historia das herexías e das guerras de reli-
xión no seo do cristianismo. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado coñece os
condicionamentos políticos e os criterios de carácter doutrinal e ético que
deron lugar aos movementos heréticos e ás guerras de exterminio no seo
da relixión cristiá. Igualmente se o alumnado é capaz de ter un xuízo críti-
co sobre estes dramáticos acontecementos. 

3. Coñecer e valorar as relacións entre a relixión e o pensamento
científico e filosófico, así como as coinci dencias e diferenzas na interpre-
tación do mundo e da sociedade. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado coñece as
relacións entre relixión, ciencia e filoso fía e se é quen de diferenciar e valo-
rar o pensamento científico e outras formas de coñecer, como a maxia, o
mito e a relixión. Na mesma liña, se é capaz de distin guir os ámbitos pro-
pios da ciencia, filosofía e relixión, para superar incomprensións, intromi-
sións e resolver os conflitos. 

4. Detectar os trazos dunha nova relixiosidade, así como o pluralis-
mo relixioso e a crecente seculariza ción da sociedade no mundo actual. 

Con este criterio preténdese saber se o alumnado é quen de recoñe-
cer e de concretar os cambios moder nos que afectan os sentimentos e
prácticas relixiosas das persoas nun mundo progresivamente secularizado. 

5. Definir e identificar o fundamentalismo nas reli xións de hoxe. 
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Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é capaz de
definir as características esenciais do fundamentalismo relixioso e situar
os principais luga res xeográficos de maior influencia. Comprobar igual -
mente se coñece a historia do fundamentalismo ultra-conservador cató-
lico nos dous últimos séculos, con especial referencia a España, e que
valoración fai del. 

6. Valorar o diálogo interrelixioso como expresión de convivencia,
tolerancia e xuízo crítico. 

Con este criterio trátase de saber se o alumnado coñece as iniciati-
vas que están a promover o diálogo entre as diversas relixións e que valo-
ración fai de todo este movemento de conciliación ecuménica e de cul tura
de paz interrelixiosa. 

7. Coñecer o lugar que ocupan as crenzas relixiosas no marco da
Constitución española e o tratamento que a Lei orgánica de educación
(LOE) fai do ensino da relixión nas escolas. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado ten coñece-
mento das relacións institucionais entre un Estadonon confesional, como-
éocaso de España, e a pluralidade de confesións relixiosas, así como o tra-
tamento do ensino relixioso nas escolas. 

CULTURA CLÁSICA. 

INTRODUCIÓN. 

A materia cultura clásica supón o primeiro achega mento sistemáti-
co, e quizais o único, ao mundo greco rromano, do que poida dispor o
alumnado ao longo do seu proceso formativo. Integrada no currículo da
edu cación secundaria obrigatoria, compaxina o coñece mento e compren-
sión do mundo clásico cunha toma de conciencia da súa presenza no
mundo actual. 

O estudo do mundo grecolatino nas áreas da cultura, a literatura, as
artes e as ciencias, e o recoñecemento da súa transmisión e continuidade,
será de grande importancia para tomar e ter conciencia da súa identi dade. 

Esta materia ten un obxectivo básico: coñecer os aspectos máis rele-
vantes das sociedades e as culturas de Grecia e Roma e descubrir desde o
mundo de hoxe o fío que nos guía ata elas. A cultura grecolatina, patri -
monio común e irrenunciable, é a base necesaria dunha parte moi conside-
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