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RELIXIÓN EVANXÉLICA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender que a creación e a vida son mostras 
do amor de Deus ás persoas. 

Comparte os beneficios de que Deus sexa o autor da 
vida e da creación. 
CAA, CSC, CONCIENCIA E EXPRESIÓN CRISTIÁ 

Comprender a obra redentora que fixo Cristo, 
analizando as implicacións persoais. 

Identifica mostras do amor de Deus na súa vida. 
CAA, CSC, CONCIENCIA E EXPRESIÓN CRISTIÁ. 

Identificar a oración como medio que Deus creou 
para poder comunicarnos con Él. 

Valora a capacidade de poder falar con Deus 
directamente mediante a oración. 
CAA, CSC, CONCIENCIA E EXPRESIÓN CRISTIÁ. 
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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.  

 



 
 

 

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

Actividades  

Poñendo en contexto a terceira avaliación é improbable que se poida 
facer unha avaliación o máis obxetiva posible. Os nenos están nas 
súas casas, sen saber moi ben que pasa, cal é a situación dos seus 
país, perderon o traballo, aínda non cobraron os ertes, estarán 
enfermos, estarei enfermo. Paréceme moi difícil poñerme na pel dos 
meus discentes e saber polo que están pasando ou os pensamentos e 
desazóns que poden chegar a ter. Con todo esto na mente, a miña 
programación para poder avaliar esta terceira parte do curso vaise 
basear nas persoas, é dicir, todas as actividades, tarefas ou traballos 
que poderán facer os nenos vanse centrar en saber como están, cales 
son as súas inquedanzas(na medida do posible, claro) os seus 
pensamentos, que necesitan e na medida que poida como mestre de 
relixión evanxélica coidar das súas almas e da súa vida espiritual. 

Toda a nova proposta de traballo terá como punto principal o 
versiño do profeta Isaías “non teñas medo, xa que Eu estou 
contigo. Non te agoníes porque Eu son o teu Deus, Eu 
dareiche forzas e axudareite sempre” Isaías 41:10. 
 
Todas as actividades teñen carácter voluntario, insistindo en que 

neste momentos eles/elas deben buscar estar motivados/as, 
enfocados/as nas cousas importantes como poden ser as 
normas da súa casa, axuda no ámbito familiar, procurar, do 
mesmo xeito que o fan no cole, o mellor ambiente familiar 
posible, xa que con iso demostran obediencia, adquisición de 
normas, solidariedade, comprensión, etc. Todas estas cousas 
son as marcas dun cristián. 

Tipos de actividades: 
1.- Tarxetas con oracións: cada día que toque relixión evanxélica 

terán no seu dispositivo unha tarxeta cunha oración diaria que 
comentaremos repetiremos lendo, para practicar lectura. 

2.- Os amigos de Xesús: recibirán varios debuxos para que 
segundo as súas posibilidades poidan pintalos no ordenador ou 
a man e gardalos para cando nos poidamos volver xuntar e 
facer un libro da súa manufactura. Sempre deixando claro que é 
voluntario. 

Dicir que ate o de agora todos os proxenitores que recibiron estas 
instrucións están totalmente dacordo, o que facilita moito o meu 
traballo. 

3.- Falaremos da súa semana, falar dos seus medos ou 
inquedanzas, esta é para min a máis importante das actividades 
propostas,  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Por videoconferencia ou chamada telefónica, na Aula Virtual do 
colexio está o traballo que poden ir facendo e descargando o material 
necesario. 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: CEIP O GRUPO: 
CURSO: PRIMARIA: 

MATERIA: RELIXIÓN EVANXÉLICA: 
 

  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais e recursos 
Na Aula Virtual dp colexio está o traballo que poden ir descargando, 
nas librerías locais, reparto de material por parte dos voluntarios/as do 
concello. 
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2. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias Correo electrónico, chamada telefónica, web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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