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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

RELIXIÓN CATÓLICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

1.1 Recoñecer e valorar que os seus pais, 

amigos e contorna son un don de Deus 

para a súa felicidade. 

1.3 Comprender que a elección que fan 

Adán e Eva é un rexeitamento ao don de 

Deus. 

2.1 Descubrir a importancia de Moisés 

para a liberación do pobo de Israel. 

2.3 Recoñecer e valorar os signos de 

amizade de Deus co seu pobo. 

3.1 Asociar o Bautismo de Xesús co 

momento no que inicia a súa vida pública. 

3.2 Distinguir como Xesús fai felices aos 

homes cos seus xestos e accións. 

4.1 Identificar e valorar as accións da 

Igrexa que continúan a misión de Xesús. 

RE1.1.1 Narra experiencias nas que a familia e 

amigos son un regalo. 

RE1.1.2 Comparte situación, persoas ou cousas 

polas que está agradecido. 

RE1.3.1 Le e identifica as consecuencias do 

rexeitamento de Adán e Eva ao don de Deus. 

RE2.1.1 Coñece os principais feitos da historia 

de Moisés. 

RE2.1.2 Coñece a misión de Moisés no relato 

bíblico. 

RE2.3.2 Agradece os signos de coidado de 

Deus na súa vida: saúde, familia, escola e 

amigos. 

RE3.1.1 Narra cambios que o Bautismo 

introduce na vida de Xesús. 

RE3.2.1 Subliña nos relatos das miragres, os 

xestos ou acción que fan felices aos homes. 

RE4.1.1 Busca testemuñas da acción 

misioneira da Igrexa como continuidade da 

misión de Xesús. 

RE1.1.1 CL, CAA, CSIEE 

RE1.1.2 CL, CSC 

RE1.3.1 CL, CAA, CSIEE 

RE2.1.1 CAA, CMCT  

RE2.1.2 CL, CEC 

RE2.3.2 CL, CSC 

RE3.1.1 CL 

RE3.1.2 CL, CSC 

RE3.2.1 CAA, CSIEE 

RE4.1.1 CD, CAA, CSC 

RE4.3.1 CAA, CEC 

RE4.4.1 CL, CSC 

RE4.4.2 CL, CSC, CEC 
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4.3 Descubrir trazos da amizade con Deus 

na vida cotiá. 

 

4.4 Comprender que a oración do Nosopai 

expresa a pertenza á comunidade eclesial. 

RE4.3.1 Observa na vida dos santos 

manifestacións da amizade con Deus. 

RE4.4.1 Explica significativamente a orixe do 

Nosopai 

RE4.4.2 Reconstrúe o contexto no que Xesús 

entrega a oración do Nosopai aos discípulos. 

 

 

    

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán 
que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: Intercambios orais ou escritos co alumnado. Análise das producións do 

alumnado. 

Instrumentos: Posta en común. Caderno de clase. Asamblea. Actividades interactivas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes desenvolvidas nos 

dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, recuperación e, no seu caso, 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 
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463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das dúas 

primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata un 

máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a suspensión da 

actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 

aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso e reforzo dos contidos dados nos trimestres anteriores e 

ampliación dalgún contido de fácil asimilación, que se volverá a dar a principios 

do vindeiro curso. As actividades serán de colorear, ler, debuxar, 

manualidades... adaptados ás diferentes idades. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

O alumnado porá dispor da meirande parte do material, tanto se ten conectividade 

coma se precisa a súa impresión. Nembargantes, o alumnado con conectividade 

poderá acceder tamén a contidos multimedia relacionados coa materia. 

Materiais e recursos 

As actividades aparecerán no blog abelencastro.blogspot.com e nel poderán 

atopar diversas actividades a escoller segundo as súas preferencias e 

capacidades. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Manterase información directa coas familias a través de abalarmóbil ou do correo 

electrónico sempre que sexa posible: no caso contrario, avisarase ao titor ou ao equipo 

directivo do centro para  que poidan informar ás familias correspondentes das 

novidades que se presenten. Intentarase facer algunha videoconferencia (webex) co fin 

de que os nenos e as nenas poidan verse novamente. Se algunha familia precisase 

porse en contacto connosco por teléfono como único recurso, tamén se lle facilitaría. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


