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1.-ESTÁNDARES DE  APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS  IMPRESCINDIBLES:

1º DE  PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Identificar e valorar a creación como o acto do amor de Deus ao home 1. Coñece, respecta e coida a obra creada.

2.Recoñecer e apreciar a relación paterno-filial entre Deus e o home
2. Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: coidado, 
protección, acompañamento, colaboración, etc.

3. Relaciona lugares e acontecementos nos que Deus expresou o seu amor 
polos homes na vida de Xesús

3. Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de Xesús

4. Coñecer e ordenar os principais momentos da paixón e morte de Xesús
4.Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos, esenciais da paixón e 
resurrección de Xesús.
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2º DE PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1.Apreciar a bondade de Deus Pai que creou ao home con este desexo de 
felicidade.

1.1 Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz.

2.Aprender o significado do tempo de Advento.
2.1 Identifica os signos de Advento como tempo de espera.

2.2 Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida.

3.Identificar o significado profundo do Nadal.
3.1Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos 
personaxes o valor profundo do Nadal.
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3º DE PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Descubrir a importancia de Moisés para a liberación do pobo de Israel.
1.1 Aprende e ordena cronoloxicamente os principais feitos da historia de Moisés.

2. Asociar o Bautismo de Xesús co momento no que inicia a súa vida pública. 2.1 Narra os cambios que o Bautismo introduce na vida de Xesús.
.

3. Distinguir como Xesús fai felices aos homes cos seus xestos e accións. 3.1 Descobre e subliña, nos relatos de milagres, os xestos e accións de Xesús que
fan felices aos homes.
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4º DE PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos.
1.  Sitúa no relato as frases que expresan a falta de colaboración na tarefa de Deus e
o rexeitamento da amizade con El, e aplícaas a situacións actuais.

2. Comprender o significado dalgunhas parábolas do perdón
2. Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do fillo pródigo e do 
fariseo e o publicano.
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5º DE PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Interpreta o significado da Alianza de Deus co pobo 1. Define o tema bíblico de Alianza

2.Comprender e respectar as características do pobo que Deus quere contidas
no decálogo.

2. Clasifica e é consciente do contido do decálogo.

3. Recoñecer en relatos evanxélicos o cambio que xera o encontro con Xesús.
3.  Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o encontro con Xesús nalgúns dos
personaxes que aparecen nos evanxeos.
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6º DE PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Recoñecer que a relación con Deus fai á persoa máis humana

1. Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito relixioso
foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o 
progreso e a paz.

2. Distinguir que a través de Xesús atopamos a Deus
2. Identifica e sintetiza os aspectos que Xesús desvela do Pai nos 
discursos do evanxeo de Xoán

3. Identificar os aspectos do tempo litúrxico da Pascua
3. Sinala e explica os principais signos pascuais.
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2.- AVALIACIÓN  E  CUALIFICACIÓN

Avaliación Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua  e  global  e  acentuará  o  seu
carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os atrasos
que  se  puidesen  producir,  con  obxecto  de  planificar  as  medidas  de
recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso. 
En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so
poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.
Quen  promocione sen superar todas as áreas, seguirá un programa de reforzo
destinado  a  recuperar  as  aprendizaxes  non  adquiridas  e  deberá  superar  a
avaliación correspondente a dita programación.
A promoción de curso será a norma xeral en todas as etapas, considerándose a 
repetición de curso unha medida moi excepcional, que non poderá estar 
baseada unicamente no número de materias non superadas, e deberá estar 
solidamente argumentada e acompañada dun plan preciso de recuperación 
para cada alumno ou alumna.

Instrumentos:
Comprensión de textos .
 A partir de vídeos, fichas de comprensión.
Ilustración de textos ou audiovisuais.
Xogos interactivos dixitais.
Xogos tipo crebacabezas, sopa de letras,… e de colocar e relacionar palabras.
A avaliación consistirá nos traballos realizados polo alumnado e reenviados á 
profesora. 

Cualificación
final

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará
sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do 
curso, non podendo ser nunca inferior á da segunda. 
Terase en conta os traballos enviados polo alumnado e a súa actitude de cara á 
aprendizaxe, sen esquecer as características do contexto de cada quen. 
 A realización destes traballos solicitados poderá contribuír á obtención dunha 
avaliación positiva de 1 ou 2 puntos máis.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non se contemplan por non haber alumnado coa materia de relixión 
pendente.

Criterios de cualificación:
Non se contemplan por non haber alumnado coa materia de relixión 
pendente.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non se contemplan por non haber alumnado coa materia de relixión 
pendente.
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3.- METODOLOXÍA  E  ACTIVIDADES  DO  3º 

TRIMESTRE(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E 
NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Actividades Durante  o  terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de
recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso,  ampliación  das
aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
seu alumnado.  Esta ampliación das aprendizaxes tomará como referentes
aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a mínima
intervención docente.
Na  medida  do  posible,  deseñaranse  actividades  globalizadoras  e
interdisciplinares,  debidamente  titorizadas,  promovendo  o  traballo
colaborativo entre os equipos docentes das distintas áreas e materias nas
etapas, ciclos ou ensinanzas en que sexa posible.
Estas actividades estarán destinadas a mellorar a adquisición das 
aprendizaxes e competencias imprescindibles contempladas nos dous 
primeiros trimestres do curso, así como, para fomentar as rutinas de 
traballo, a capacidade comprensiva e expresiva e manter o hábito de 
estudo, co obxectivo de que o alumnado poida continuar o seu itinerario 
formativo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade: Unha vez comunicado ao alumnado como
será o procedemento de avaliación, e unha vez comunicado que o traballo
do  terceiro  trimestre,  segundo  as  instrucións  da  consellería,  terá  un
carácter de repaso, reforzo e ampliación de aprendizaxes moi concretos, a
metodoloxía  necesariamente  será  motivadora  a  través  de  actividades
globais que integren na medida do posible varias competencias básicas .

Alumnado sen conectividade: Igual. As actividades propostas se farán 
chegar a través doutras canles.

Materiais e recursos Fichas para o reforzo
Fichas de ampliación
Exercicios e actividades online 
Vídeo conferencias por webex se é posible. 
As actividades póñense na páxina web do centro: no blog de relixión e na 
aula virtual, pero tamén poden ser enviadas por correo electrónico ou a 
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4.- INFORMACIÓN  E  PUBLICIDADE

Información ao
alumnado e ás

familias

O centro informará ás familias a través dunha circular, da publicación na 
web diste  documento. As  posibles dúbidas e aclaracións poderanse 
consultar  ao titor polo medio habitual de comunicación con este e no 
referente a materia de relixión a través do meu correo electrónico  
relinovo20@gmail.com

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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