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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

RELIXIÓN CATÓLICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

1.1 Recoñecer e estimar que Deus creou a 

persoa humana con desexo de ben. 

1.2 Esforzarse por identificar que a 

adhesión ao ben xera felicidade. 

2.1 Interpretar o significado da Alianza de 

Deus co pobo. 

2.2 Comprender e respectar as 

características do pobo que Deus quere 

contidas no decálogo. 

2.3 Distinguir e memorizar os distintos 

tipos de libros do Antigo e Novo 

Testamento. 

2.4 Explicar os diferentes autores e 

momentos da historia no que se compuxo 

a Biblia. 

RE1.1.1 Localiza biografías de xente que 
destacou por facer o ben e comparteo cos 
compañeiros. 

RE1.2.1 Xustifica as consecuencias que se 
derivan de facer o ben. 

RE1.2.2 Propón situación nas que se amose o 

beneficio de facer o ben. 

RE2.1.1 DRE4.2.2 Asocia a celebración da 

Eucaristía coas palabras e xestos de Xesús na 

Última Ceaefine o termo bíblico de Alianza. 

RE2.1.2 Explica alguna característica da Alianza 

de Deus co seu pobo. 

RE2.2.2 Describe experiencias propias 

relacionadas cos mandamentos. 

RE2.3.1 Clasifica os libros da Biblia en N.T. ou 

A.T. 

RE2.4.1 Fai una liña do tempo cos principais 

libros da Biblia. 

RE1.1.1 CD, CAAC, CSIEE, CEC 

RE1.2.1 CL, CSC, CSIEE 

RE1.2.2 CL, CSIEE, CEC 

RE2.1.1 CL, CAA  

RE2.1.2 CL, CAA, CEC 

RE2.2.2 CL, CSC 

RE2.3.1 CMCT, CAA 

RE2.4.1 CMCT, CD, CSIEE 

RE3.1.1 CL, CSC, CSIEE 

RE3.2.1 CL, CAA 

RE3.3.1 CL, CSC, CSIEE 

RE4.1.1 CL, CAA, CSC 
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3.1 Recoñecer en relatos evanxélicos o 

cambio que xenera o encontro  con Xesús. 

3.2 Coñecer e interpretar o significado 

dos milagres de Xesús como acción de 

Deus. 

3.3 Comprender que Deus rescata a Xesús 

da morte. 

4.1 Coñecer e respectar a composición da 

Igrexa. 

4.2 Identificar o vínculo que existe entre a 

Última Cea e a paixón, morte e 

resurrección de Cristo. 

RE3.1.1 Aprecia o cambio que orixinou o 

encontro con Xesús nalgúns personaxes nos 

evanxeos.RE4.2.2 Asocia a celebración da 

Eucaristía coas palabras e xestos de Xesús na 

Última Cea 

RE3.2.1 Selecciona e explica algunha miragre. 

RE3.3.1 Sinala afirmacións recollidas nos 

Feitos dos Apóstoles onde se recoñece que a 

Resurrección é acción de Deus. 

RE4.1.1 Identifica e describe as funcións 

dalgúns membros da comunidade eclesial. 

RE4.2.1 Explica e valora o significado das 

palabras de Xesús na Última Cea. 

RE4.2.2 Asocia a celebración da Eucaristía coas 

palabras e xestos de Xesús na Última Cea.  

RE4.2.1 CL 

RE4.2.2 CAA 

    

**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. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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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 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. 
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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. 

 

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. 

 


