
1.ADAPTACIÓN DA
PROGRAMACIÓN PARA O 3º

TRIMESTRE

ETAPA EDUCACIÓN 
PRIMARIA

CURSO:
3º PRIMARIA

            ÁREA: RELIXIÓN  EVANXÉLICA MESTRE: ANA RUTH FDEZ FDEZ

GRUPO/AULA:  O noso grupo está formado por 2 nenas, as cales amosan interese nas 
actividades que se presentan na asignatura, responsabilidade e cooperación e respeto 
respecto entre elas

VÍAS  DE   COMUNICACIÓN:



 A través do correo electrónico 

CONTEXTO:   Debido a situación que estamos a vivir estimamos que é conveniente que o 
alumnado lembre e aprenda de personaxes Bíblicos que tamén tiveron que enfrentar 
situacións de confinamento e amosarlles como aínda nesas circunstancias Deus tiña un plan e
sempre estivo ao seu carón pendente de cada un, dándonos conta e afirmándonos  de que 
Deus actua de igual maneira con todos nós dándonos así sentimentos de confianza e 
seguridade.



2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBXECTIV
OS

CRITERIOS 

DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARA
RES DE

APRENDIZAX
E

COMPE
TENCIA

S 

CLAVE

TAREFA/
ACTIVIDAD

ES/ 

TEMPORALI
AZACIÓN

TIPO INSTRUMENTOS 

E  

     TÉCNICAS

1

3

1 Tomar 
conciencia de que
as accións 
personais acercan
ou alexan de 
Deus.

2. Recoñecer e 
valorar os signos 
da amistade de 
Deus co seu 
pobo. 

1.Interesase e 
agradece os 
signos de Deus 
na súa vida: na 
saude, a 
familia, a 
escola, os 
amigos

2. Lee, 
identifica e 
explica coas 
súas palabras as
consecuencias 
que tiveron os 
personaxes 
bíblicos das 
ensinanzas

CL
CAA
CSC
CD

Coñecer a 
distintos 
personaxes da
Biblia que 
viviron unha 

situación 
como a que 
estamos a 
vivir nós.

Levarase a 
cabo durante 
todo o 3º 
trimestre

REFO
RZO

-
Propostas de tarefas 
semanais 
concretadas segundo
a personaxe bíblico, 
con vídeos e 
cancións de cada un 
deles.



5. AVALIACIÓN

TAREFA/

ACTIVIDADE

CRITERIOS

DE 

AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS TÉCNICAS

-Propostas 
de tarefas 

semanais concretadas 
segundo a personaxe 
bíblico, con vídeos e 
cancións de cada un 
deles.

1 Tomar conciencia
de que as accións 
personais acercan 
ou alexan de Deus.

2. Recoñecer e 
valorar os signos da
amistade de Deus 
co seu pobo. 

 Os instrumento de 
avaliación que 
utilizaránse neste 
trimestre será unha 
valoración da actividade 
plantexada cada semana. 

A escala de valoracións 
irán acompañadas dunha 
calificación numérica, 

sin emplear 
decimales, en unha escala
do un o dez, cas 
seguientes 
correspondencias: - 
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
Suficiente: 5. Ben 6 
Notable: 7 u 8. 
Sobresainte: 9 ó 10.
 

-Análise das 
producción do 
alumnado.

-Os indicadores de 
avaliación do cadro 
anterior.


