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PROGRAMA XERAL DA MATERIA
Obxectivos
1. Acadar a comprensión do feito relixioso, a súa complexidade fenomenolóxica, as súas manifestacións
sociais e culturais e a súa interacción nas culturas actuais.
2. Que o alumno, futuro mestre de Infantil ou Primaria, integre na súa experiencia persoal e de
coñecementos os datos procedentes da fenomenoloxía e da historia do feito relixioso.
Contidos (Temario)
1. Relixión e cultura
1.1 Fundamentación do feito relixioso á luz das Ciencias da Relixión
1.1.1 Filosofía da relixión. Significado antropolóxico da relixión
1.1.2 Fenomenoloxía da relixión nas diferentes culturas, desde a prehistoria a hoxe.
1.1.3 As relixións místicas: Hinduísmo, Budismo.
1.1.4 As relixións proféticas: Xudaísmo, Cristianismo, Islam.
1.2 Fe e cultura contemporánea
1.2.1 Características da cultura contemporánea occidental
1.2.2 Impacto da cultura contemporánea na relixión, especialmente no cristianismo:
secularización, increnza.
1.2.3 Actitudes fronte ao feito relixioso: indiferentismo, agnosticismo, ateísmo,
sincretismo, Novos Movementos Relixiosos.
1.2.4 Interrelación fe-cultura. A relixiosidade popular galega.
1.2.5 Interrelación fe-cultura: a relixión e a creación artística. Expresións artísticas
populares do feito relixioso.
2. Didáctica do feito relixioso
2.1 Singularidade da didáctica do feito relixioso
2.2 Características do ensino relixioso na educación primaria
2.3 Didáctica do espertar relixioso na infancia.
2.4 O ensino relixioso nunha sociedade e nunha escola ideolóxica e relixiosamente plural.

Metodoloxía Didáctica
Explicacións maxisteriais
Comentario de textos e participación. Coloquio
Vídeo-fórum de documentais cinematográficos.
Elaboración de monografías sobre os temas do curso, baixo a dirección estrita do profesor.
Sistema de Avaliación
1.

Para os alumnos que asisten ás clases:
a)Entregar, cando o profesor o solicite, as respostas aos cuestionarios ou debates presentados
nas clases. Poden ser dous ou tres no cuadrimestre. En conxunto valerán o 20% da nota final.
b) Ademais un exame escrito, con dúas partes que contan cada unha un 40% da nota final:
unha en forma de proba obxectiva ou test sobre as distintas relixións e outra de desenvolvemento sobre
algunha cuestión máis concreta. Nesta segunda parte, o profesor propoñerá cinco cuestións dos que o
alumno escollerá tres.
2.
Para os alumnos que non asisten a clase: O exame escrito final, exactamente igual que
os que asisten ás clases: o exame terá dúas partes, unha en forma de proba obxectiva ou test sobre as
distintas relixións e outra de desenvolvemento sobre algunha cuestión máis concreta. Nesta segunda

Sistema de Avaliación
parte, o profesor propoñerá cinco cuestións dos que o alumno escollerá tres. Cada unha das partes vale
o 50% da nota final.
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