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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: CURSO: MATERIA: ÍNDICE 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.2. Avaliación e cualificación.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seucaso ampliación)4. Información e publicidade.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: CURSO: MATERIA: 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-1º PRIMARIACriterio de avaliación Estándar de aprendizaxe -Relacionar a Igrexa como o lugar sagrado dos cristiáns -Recoñece o lugar onde nos reunimos os cristiáns-Recoñecer a importancia de axudar en familia -Debuxa unha Igrexa situando algún símbolo cristián: Cruz-Valorar a amizade -Identifica situacións nas que colabora coa súa familia-Recoñecer os erros sendo quen de pedir perdón -Valora o coidado que recibe por parte da súa familia-Nomea os seus amigos  e conta o que fai por eles-Sinala o que fan por él os seus amigos-Recoñece a importancia de pedir perdón-Indica distintos xeitos de pedir perdón



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:CURSO:MATERIA:1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-2º PRIMARIACriterio de avaliación Estándar de aprendizaxe1-Expresar os momentos e as cousas que lle fan feliz e tamén áspersoas da súa contorna 1.1-Enumera situacións nas que se contenta.2-Escoitar/ler breves historias bíblicas 1.2-Cita aquelas cousas que lle gusta facer para agradar aos demais3-Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da Igrexa 2.1-Responde a cuestións relacionadas coas historias bíblicas que le/escoita4-Coñecer o Calendario Litúrxico 2.2-Orden viñetas relacionadas coas historias bíblicas que le/escoita3.1-Sinala nunha imaxe, elementos presentes no Bautismo: auga, padriños,vela…3.2-Cita o nome dos seus padriños4.1-Colorear adecuadamente os tempos do Calendario Litúrxico



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: CURSO: MATERIA: 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-3º PRIMARIACriterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 1-Valorar que a súa familia e amigos son fundamentales para a súafelicidade. 1.1-Indica que familiares/amigos fan que se sinta ben. 2-Coñecer relatos Bíblicos: A Creación, Xesús cura a un paralítico, o bosamaritano. 1.2-Enumera situacións cotiás  que lle fan feliz 3-Comprender que as oracións nos permiten comunicarnos con Deus 1.3-Nomea situacións cotiás nas que se sente infeliz 2.1-Secuencia ordeadamente varias escenas dos relatos Bíblicos 2.2-Resume un relato Bíblico 2.3-Inventa outro posible final para un relato Bíblico 3.1-Completa as palabras que faltan en algunhas oracións. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: CURSO: MATERIA:  1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-4º PRIMARIA Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 1-Comprender a necesidades de pedir perdón para ser feliz 1.1-Recoñece situacións propias que necesitan do perdón 2-Coñecer os relatos Bíblicos: -O Fillo Pródigo e –O fariseo e o publicano 1.2-Reflexiona sobre a importancia de cumplir as promesas 3-Valorar a importancia do Sacramento da Reconciliación/Penitencia 1.3-Explica como se sente cando o/a perdonan.   2.1-Explica as ensinanzas de cada relato Bíblico  2.2-Secuencia ordeadamente varias escenas dos relatos Bíblicos  2.3-Inventa outro posible final para un relato Bíblico   3.1-Explica en qué consiste o Sacramento da Penitencia/reconciliación  3.2-Indica entre varias imaxes, as que están relacionadas co Sacramento daPenitencia/Reconciliación.  3.3-Relata algunha situación da súa vida na que tivo que pedir perdón              



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:CURSO:MATERIA:1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-5º PRIMARIACriterio de avaliación Estándar de aprendizaxe1-Distinguir as dúas partes da Biblia: Antigo Testamento e  NovoTestamento 1.1-Nomea as partes da Biblia2-Interpretar o significado dalgunhas Historias Bíblicas 1.2-Indica cantos libros hai no Antigo Testamento e no Novo Testamento3-Coñecer e respectar a composición da Igrexa 2.1-Explica o significado dunha Historia Bíblica4-Apreciar ás persoas que adican as súas vidas par axudar aos demais 2.2-Pon exemplos da súa vida onde fai cousas polos demais.3.1-Enumerar varios membros da comunidade Eclesiástica4.1-Explicar a labor que desempeñan algunhas persoas nos seus traballospara axudas aos demais: policías, médicos, mestres, limpadores,transportistas…4.2-Reflexa nun debuxo algúen a quen admira por axudar aos demais



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: CURSO: MATERIA: 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-6º PRIMARIACriterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 1-Coñecer as principais características destas Relixións: Hinduismo,Budismo, Xudaísmo, Cristianismo e Islam 1.1-Relaciona as principais relixións cos seus símbolos e datos característicos. 2-Identificar os sete Sacramentos, especialmente a Confirmación, aOrden Sacerdotal e o Matrimonio 1.2-Nomea as principais relixións do mundo 3-Comprender o significado de algúns relatos Bíblicos 1.3-Explica algunhas características das principais relixións do mundo 2.1-Enumera os sete Sacramentos 2.2-Relaciona os Sacramentos cos seus símbolos. 3.1-Secuencia ordenadamente varias imaxes dun relato Bíblico 3.2-Explica as ensinanzas dun relato Bíblico 3.3-Relaciona as ensinanzas dun Relato Bíblico coa vida diaria 



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Observación , análise cualitativa e cuantitativa e control das 

tarefas realizadas. 
• Valoración da actitude e  interese amosado cara a realización 

das tarefas.  
Instrumentos: 

• Listaxe de control diaria e individual da entrega de tarefas 
escritas  

  deseñadas para avaliar. 
• Programas de reforzo, control e seguimento individual dos 

estándares avaliados na 1ª e 2ª avaliación. 

Cualificación 
final 

 Alumnado coas materias da 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + de 0 a 2 puntos para valorar  
positivamente o esforzo, o traballo e a actitude cara as tarefas 
escolares     propostas e feitas no 3º trimestre. 

Valorarase positivamente os seguintes aspectos nos traballos 
realizados no período non presencial: 

• A entrega de tarefas. 
• A presentación das tarefas. 
• Constancia e regularidade no traballo diario. 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Valorarase a entrega de traballos e proxectos  escritos que sirvan de 
reforzo e recuperación  para acadar os obxectivos non superados 
nas avaliacións anteriores. 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Listaxe de control das tarefas escritas dos contidos a recuperar, 
atendendo aos seguintes criterios: 

• A entrega de tarefas no tempo especificado. 
• A presentación das tarefas , valorando limpeza, claridade, e 

sempre tendo en conta  as características e medios das 
familias. 

• Constancia e regularidade no traballo diario, respectando  as 
peculiaridades do alumno ou alumna  e a situación socio- 
familiar. 

 
 

Criterios de cualificación: 

Para recuperar e superar as áreas pendentes  nos dous trimestres 
anteriores, o alumnado terá que realizar e facer entrega das tarefas de 
reforzo propostas polos mestres e mestras, para acadar os mínimos 
imprescindibles fixados na programación.  

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: CURSO: MATERIA: 3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, eno seu caso, ampliación) Actividades Actividades  de repaso, reforzo e se fose o caso, de ampliación dos contidos traballados anteriormente Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) -Cada semana, o alumnado recibe unha proposta de actividade dendea aula virtual da páxina web do centro e tamén a través  dun grupo dedifusión de whatsapp creado ante o problema que presentan algunhasfamilias para accecer á aula vitual antes mencionada.O alumnado realiza a tarefa e a devolve polo mesmo medio ou porcorreo electrónico.Dita tarefa fai referencia aos contidos específicos de Relixión Católicapropios do nivel xa traballados co anterioridade e non excederá para asúa realización do tempo semanal establecido para dita materia.-Estas actividades poñen en práctica a comprensión e expresión oral eescrita así como a creatividade, tratando de contribuír aodesenvolvemento das 7 competencias clave e tamén a que os nenos enenas se sintan motivados e teñan curiosidade por aprender.-Búscase que o traballo por parte do alumnado sexa o máis autónomoposible.
-Están deseñadas partindo da diversidade do alumnado.Materiais e recursos Conexión a internet e dispositivo electrónico: teléfono móbil, táblet ou ordenador Material imprimible  Papel, lápiz e ceras de cores… 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: CURSO: MATERIA: 4. Información e publicidadeInformación ao alumnado e ás familias O procedemento que se empregará para informar ás familias e ao alumnado  sobre a publicidade desta Concreción Didáctica será a través do foro da aula virtual, concretamente dentro de “RELIXIÓN”-Relixión Católica- Foro de novas e tamén dende o grupo de difusión de wasap. Publicidade Publicación na páxina web do centro. CANLE OFICIAL DO CENTRO. 




