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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o                   
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de               
Galicia. 

 



 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación   Estándar de aprendizaxe 

● Identificar na propia 
vida o desexo de ser feliz (Bloque 
1). 

● Toma conciencia e 
expresa os momentos 
e as cousas que o fan 
feliz a el e ás persoas da súa 
contorna (1.1.). 

● Coñecer e valorar 
na vida dos patriarcas 
os trazos de Deus Pai: protección, 
coidado e acompañamento (Bloque 
2). 

● Dramatiza 
momentos da vida dos 
patriarcas onde se 
exprese a protección, o coidado e o 
acompañamento de Deus (2.2.). 

● Coñecer e valorar a resposta de 
María a Deus (Bloque 3). 

● Le e expresa, verbal ou 
gráficamente o relato da 
Anunciación (1.1.). 

● Dramatiza a misión dos personaxes 
da Anunciación (1.2.). 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Terá prioridade á avaliación continua do       
alumnado, partindo dos diagnósticos feitos nas dúas primeiras        
avaliacións. A terceira avaliación, adicouse principalmente a       
tarefas de repaso e reforzo dos contidos xa aprehendidos en          
trimestres e cursos anteriores. 

Instrumentos: Emprego da Aula Virtual para o envío de         
actividades. 
 

Cualificación 
final 

Teranse en conta as cualificacións da primeira e segunda         
avaliación, podendo incrementarse a cualificación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de repaso do 1º e 2º trimestre primordialmente, podendo 
ampliar algúns contidos dun modo moi sinxelo, con carácter voluntario. 
Xogos, pasapalabras, sopas de letras, fichas, cadros de pintores, 
contos, vídeos, manualidades, cancións…. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

As actividades enviaranse a través de enlaces colgados na aula virtual 
do centro. 

Materiais e 
recursos 

Ordenador, móbil, youtube (vídeos, cancións) e as seguintes páxinas 
web: 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3526471-religion.html 
https://www.religion-santillana.com/recursos-para-el-docente/ 
http://www.auladereli.es/ 
https://relijuanjo.blogspot.com/ 
http://www.cristic.com/juegos-cristic-inicial-religion/ 
http://religicandoenelcole.blogspot.com/ 
https://profesoradoreligion.blogspot.com/ 
http://relialbaluis.blogspot.com/ 
http://siquieres-angeles.blogspot.com/ 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A través da web do centro, aula virtual e 
os/as  titores/as. 

Publicidade A través da páxina web do centro. 
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