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ANO GOBERNO MEDIDA LEXISLATIVA

1976
Goberno posfranquista
presidido por Adolfo
Suárez

Sinatura en Roma dos Acordos co
Vaticano que renovaban e reformaban o
Concordato de 1953.  

1978 UCD
Sinatura de 4 novos Acordos co Vaticano
que completan o asinado dous anos antes.

1979 UCD

Introdución da materia de Ética como
alternativa á Relixión. As notas contaban
igual cás das outras materias.

1990 PSOE

LOGSE. Eliminación da alternativa á
Relixión. Ética, materia obrigatoria. A nota
de Relixión non conta. Introdución
posterior de alternativas non avaliables
con contidos que incluían historia das
relixións.

2002 PP

LOCE. A alternativa á materia de Relixión
inclúen contidos relacionados coa
Historia das Relixións. Avaliables. A Lei
non se chega a aplicar. 

2004 PSOE
Paralización da aplicación da LOCE.
Restáurase a situación precedente.

2006 PSOE

LOE. Relixión con alternativa sen contidos
definidos (“Atención educativa”). Non
avaliables. Introdución de Educación para
a Cidadanía (2º ESO) e Ética para Dereitos
Humanos (4ª ESO).  

2013 PP

Presentación da LOMCE para a súa
aprobación polo Parlamento. Relixión con
alternativa de “Valores Sociais e
Culturais” (Primaria) e “Valores Éticos”
(Secundaria). Avaliables.
Eliminación das materias de Educación
para a Cidadanía (2º ESO) e Ética (4º ESO).





    


     
    

      
      
    
     


    
     
    
    
   

    


       
    

     
     


    


A posición vantaxista da
Conferencia Episcopal
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Graves consecuencias sobre
a democracia
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Foto: F. Goiriz
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A LOMCE, un escudo contra a
deserción católica

      




    
     

    
     
     
     
    
    
    



    
      
    
     
     
    
 

      



    

     
   



    





      
     
    
 
   


     

     
    
     
   



   
  

 


De onde vimos e a onde nos
queren levar
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Unha intromisión na regulación
da vida social
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O ensino de relixión en Europa








 


ALEMAÑA
1) É una materia ordinaria  do currículo. Obrigatoria  con posible
exención.
2) Pais e alumnos desde os 14 anos.
3) Filosofía, Ética, Valores, Normas e estudo libre. Segundo os
Läender.
4) Autorizados pola confesión relixiosa.
5) Responsables das igrexas. Lei Fundamental (Art. 7.3), salvo
Bremen, Berlín e Brandenburgo, con lexislación anterior 
á Lei Fundamental.
6) Confesional: católica, evanxélica, ortodoxa e israelita. Desde
2002 trabállase para incluír a relixión islámica.
7) Si.
____________________________________________________

LUXEMBURGO
1) Obrigatoria con petición de exención.
2) Pais e titores.
3) Educación moral e social.
4) Autorizados pola confesión relixiosa.
5) A Igrexa católica en cooperación  co Ministerio de Educación.
6) Confesional. Católica.
7) Si.
____________________________________________________

REINO UNIDO (INGLATERRA, ESCOCIA, GALES, IRLANDA 
DO NORTE)
1) Materia ordinaria. Obrigatoria con petición de exención.
2) Pais.
3) Non existe alternativa.
4) Idénticos requisitos que o resto.
5) Centros relixiosos: directores ou grupos específicos.

Públicos: Consello Educativo Local (LEA) con conselleiros do
Goberno local, profesores e representantes da Igrexa de
Inglaterra e doutras relixións, que o han de apoiar e revisar
cada 5 anos.  En Escocia, orientacións curriculares  da
Administración educativa.
6) Confesional en colexios relixiosos. Centros laicos: elaborado no
Consello Educativo Local (LEA), debe reflectir o feito de que en
Inglaterra a maior parte da poboación é cristiá, aínda que debe ter
en conta as outras relixións
7) Si.
____________________________________________________

GRECIA
1) Obrigatoria desde 3º de primaria (aínda que os alumnos doutras
confesións poden pedir dispensa por petición dos pais).
2) Pais.
3) Sen alternativa.
4) Docentes  e diplomados  en Teoloxía en secundaria.
5) Igrexa ortodoxa.
6) Confesional ortodoxa, atendendo á perspectiva histórico-cultural.
7) Si
____________________________________________________

SUECIA
1) Obrigatoria.
2) ...
3) ...
4) Como o resto dos docentes.
5) Establecido polo Parlamento, revisado pola Axencia Nacional
para a Educación (ANAE).
6) Atención aos valores e a outras relixións.
7) Si.

(1) OBRIGATORIEDADE OU OPCIONALIDADE? (2) QUEN ELIXE? (3) HAI MATERIA ALTERNATIVA?

(4) REQUISITOS DO PROFESORADO (5) RESPONSABLES DOS CONTIDOS (6) IDENTIDADE ESCOLAR DO

ENSINO DA RELIXIÓN (7) AVALIABLE?  
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AUSTRIA
1) Obrigatoria ata os 14 anos. Posible exención.
2) Pais e alumnos  desde 14 anos
3) Moral cívica non confesional.
4) Propostos polas confesións.
5) Responsables: confesións, aprobados polo Ministerio Federal de
Educación, que os remite ás escolas. Tamén aproba libros de texto
e os valida ao publicar a listaxe destes no diario oficial. Desa lista-
xe son seleccionados polo profesor.
6) Confesional católica, protestante, antiga, armenia-apostólica,
greco-oriental, sirio-ortodoxa, metodistas, mormóns, neoapostó-
lica, islámica, israelita e budista. Mínimo tres alumnos para for-
mar clase.
7) Si.
____________________________________________________

FINLANDIA
1) Obrigatoria con posibilidade de exención.
2) Pais.
3) Ética.
4) Os profesores teñen que ser da relixión que ensinen e teñen
que demostrar ser competentes (con título académico o con expe-
riencia laboral) O profesor elixe textos e tipo de ensino, pero ten
que seguir o plan educativo nacional, xa que hai ensinanza lutera-
na, ortodoxa, musulmá etc.
5) Confesional. Opción entre distintas confesións. 40 relixións dife-
rentes con dereito a recibir ensinanza relixiosa. Bastan 3 estudan-
tes de Relixión para a obrigación de impartir ensinanza relixiosa.
6) Se non hai 3, asisten a Ética-Filosofía.
7) Si.
____________________________________________________

HOLANDA
1) Libre en centros públicos, obrigatoria en confesionais.
2) Pais.
3) Filosofía.
4) Seleccionados polas confesións relixiosas.
5) Responsables: as igrexas.
6) Confesional católica e relixións con Acordos estatais.
7) Non.
____________________________________________________

ITALIA
1) Libre elección.
2) Pais e alumnos desde os 18 anos.
3) Materia da actividade escolar.
4) Propostos polas confesións.
5) Responsables: as igrexas. 
6) Aproba o Ministerio de Educación. Confesional. Opcional entre
distintas confesións.
7) Non.

ESPAÑA
1) Oferta obrigatoria para centros, libre elección para alumnos.
2) Pais e alumnos cando son maiores.
3) Actividades de estudo sen valor académico.
4) Propostos polas confesións e contratados pola Administración.
5) Aprobados polas relixións con acordos co Estado e publicados
no BOE. Os libros de texto aprobados polas confesións
6) Confesional: católica e outras relixións con acordos co Estado.
7) Non, hoxe 
____________________________________________________

BÉLXICA
1 )Libre elección.
2 )Pais.
3) Moral cívica non confesional.
4) Autorizados pola confesión relixiosa.
5) Responsables: as Igrexas.
6) Confesional: católica e outras confesións e relixións.
7) Non.
____________________________________________________

DINAMARCA
1) Obrigatoria con posibilidade de exención.
2) ...
3) ...
4) ...
5) ...
6) Confesional: protestante. Aténdense tamén outras confesións
e relixións.
7) Si 
____________________________________________________

FRANCIA
1) Impártese nas escolas católicas (22% da escola francesa)
2) Na privada: os pais ou os alumnos.
3) En centros privados dáse estudo vixiado.
4) Ningún en canto ao Estado (O centro privado esixe a titulación 
aos responsables da pastoral para a Relixión católica).
5) Responsables locais de pastoral
6) Atención catequética e pastoral na escola, fóra do horario esco-
lar. En horario escolar en centros privados con perspectiva confe-
sional católica
7) Non  
____________________________________________________

PORTUGAL
1) Oferta obrigatoria para centros, libre elección para alumnos.
Non computable.
2) Paise alumnos desde os 16 anos.
3) Formación persoal e social.
4) Propostos polas confesións.
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5) Responsables: as Igrexas.
6) Confesional. Opción entre distintas confesións. Considerada
como formación persoal e social, en alternativa a esa materia.
7) Non.
____________________________________________________

BULGARIA
1) Libre elección
2) Pais e alumnos.
3) ...
4) Voluntarios
5) ...
6) Confesional: ortodoxa. Tamén a relixión islámica.
7) Non
____________________________________________________

CROACIA
1) Libre elección.
2) Pais e alumnos  se son maiores.
3) Ética na secundaria.
4) Propostos pola Igrexa.
5) Responsables: as igrexas.
6) Confesional: católica.
7) Non.
____________________________________________________

NORUEGA
1) Obrigatorio  con posibilidade de exención.
2) ...
3) ...
4) Titulados universitarios.
5) Igrexa luterana e Estado.
6) Confesional atendendo todas as relixións.
7) Si.
____________________________________________________

POLONIA
1) Libre elección de exención.
2) ...
3) ...

4) Propostos pola Igrexa.
5) Responsable: a Igrexa.
6) Confesional: católica.
7) Non.
SUÍZA
1) Obrigatorio nalgúns cantóns; noutros, opcional.
2) ...
3) Ética, Historia das relixións.
4) Titulados universitarios.
5) ...
6) Aproximación a todas as relixións.
7) Non.
____________________________________________________

IRLANDA
1) Libre elección.
2) ...
3) ...
4) ...
5) Responsable: as igrexas.
6) Confesional católica. Tamén outras confesións (forte implanta-
ción nas escolas católicas).
7) Non.  
____________________________________________________

LITUANIA
1) Libre elección.
2) Pais.
3) Ética.
4) Propostos polas igrexas 
5) Responsables: as igrexas
6) Confesional católica. Tamén outras confesións.
7) Non.
____________________________________________________
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