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1º PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

. Recoñecer e apreciar a relación intrínseca que existe entre Deus e o home. - Coñece e valora que Divos fala a Abrahán e Moisés para ser o seu amigo.

- Coñecer a importancia de Abrahán e Moisés na historia do pobo de Israel. - Identifica a Abrahán como o pai do pobo de Deus.

- Coñecer a alianza de Deus co seu pobo. -  Coñece a actitude de Moisés ante a chamada de Deus para liberar ao seu pobo.

- Recoñecer a confianza como algo necesario para establecer unha relación de 
amizade

- Sinala e representa as características da amizade de Deus cos seres humanos: coidado, 
protección, acompañamiento, colaboración...



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Observación directa do traballo diario.
-  Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
-  Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

Instrumentos:
-  Seguimiento da avaliación de contidos no rexistro.
-  Seguimiento da avaliación por competencias no rexistro.
-  Correcions e seguimento do alumnado a través do abalar móbil

Cualificación final

- Terase en conta os resultados da primeira e a segunda avaliación.

- A esa cualificación podería engadírselle entre un e dous puntos en función do traballo realizado no terceiro trimestre.

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

Actividades 
 - Actividades do libro
 - Fichas interactivas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade

-  Actividades e recursos do LibroClick Relixión Católica 1.

- Fichas  interactivas

Alumnado sen conectividade

-intentar a comunicación co alumno vía telefónica ou por whatsapp e correo electrónico

Materiais e recursos - Fichas de traballo interactivas
- Actividades digitales do LibroClick.



4. Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

Informarase aos alumnos e ás familias a través de abalar móbil 

Publicidade Publicación na páxina web do centro e en abalar móbil 



2º PRIMARIA

1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

- Coñecer que a persoa é un ser capaz de falar con Deus.
- Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que as persoas son capaces de falar con 
Deus.

- Valorar a oración como forma de relación con Deus.
- Explica que cando reza
mos falamos con Deus.

- Coñecer oracións dedicadas a Deus e rezar - Repite oracións sinxelas de petición e agradecimiento.



2.   Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Observación directa do traballo diario.
-  Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
-  Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

Instrumentos:
-  Seguimiento da avaliación de contidos no rexistro.
-  Seguimiento da avaliación por competencias no rexistro.
-  Correcions e seguimento do alumnado a través do abalar móbil

Cualificación final

 - Terase en conta os resultados da primeira e a segunda avaliación.
- A esa cualificación podería engadírselle entre un e dous puntos en función do traballo realizado no terceiro trimestre.

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



Actividades 
-Actividades do libro
-Fichas interactivas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade

- Actividades e recursos do LibroClick Relixión Católica 2 

  - Fichas  interactivas

Alumnado sen conectividade

-Intentar a comunicación co alumno vía telefónica ou por whatsapp e correo electrónico

Materiais e recursos - Fichas de traballo interactivas
- Actividades digitales do LibroClick



4.   Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Informarase aos alumnos e ás familias a través de abalar móbil 

Publicidade Publicación na páxina web do centro e en abalar móbil 



3º PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

- Recoñecer distintos momentos da historia do pobo de Israel. - Aprende e ordena cronoloxicamente os principais feitos da historia de Moeses.

- Descubrir a importancia de Moeses para a liberación do pobo de Israel. - Coñece e describe a misión de Moisés.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Observación directa do traballo diario.
-  Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
-  Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

Instrumentos:
 -  Seguimiento da avaliación de contidos no rexistro.
-  Seguimiento da avaliación por competencias no rexistro.
-  Correcions e seguimento do alumnado a través do abalar móbil

Cualificación final

 - Terase en conta os resultados da primeira e a segunda avaliación.
 - A esa cualificación podería engadírselle entre un e dous puntos en función do traballo realizado no terceiro trimestre.



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

Actividades 
- Actividades do libro
-Fichas interactivas

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade

- Actividades e recursos do LibroClick Relixión Católica 3 

- Fichas  interactivas

Alumnado sen conectividade

- Intentar a comunicación co alumno vía telefónica ou por whatsapp

Materiais e recursos - Fichas de traballo interactivas
- Actividades digitales do LibroClick.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Informarase aos alumnos e ás familias a través de abalar móbil

Publicidade  Publicación na páxina web do centro e en abalar móbil 

4º PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

- Tomar conciencia de que Xesús invítanos a seguilo e a ser as súas discípulos. -  Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores.

- Comparar as diferentes respostas dos amigos de Xesús á súa chamada. - Coñece como Xesús elixiu e chamou aos apóstolos.

- Descubrir que seguir a Xesús implica vivir como El fíxoo
- Comprende que seguir a Xesús é imitalo en todo o que fixo, anunciar o seu evangelio e vivir 

todos amándonos como irmáns



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Observación directa do traballo diario.
-  Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
-  Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

Instrumentos:
-  Seguimiento da avaliación de contidos no rexistro.
-  Seguimiento da avaliación por competencias no rexistro.
-  Correcions e seguimento do alumnado a través do abalar móbil

Cualificación final

 - Terase en conta os resultados da primeira e a segunda avaliación.
 - A esa cualificación podería engadírselle entre un e dous puntos en función do traballo realizado no terceiro trimestre.



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

Actividades 
- Actividades do libro
-Fichas interactivas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade

- Actividades e recursos do LibroClick Relixión Católica 4

   - Fichas  interactivas

Alumnado sen conectividade

- Intentar a comunicación co alumno vía telefónica ou por whatsapp

Materiais e recursos - Fichas de traballo interactivas
- Actividades digitales do LibroClick.



4. Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

 Informarase aos alumnos e ás familias a través de abalar móbil

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro e en abalar móbil. 



5º PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

- Distinguir os distintos tipos de libros do Antigo e Novo Testamento. - Nomea e clasifica os grupos de libros no Antigo e Novo Testamento.
-  Explicar os diferentes autores e momentos da historia en que se compuxo a
Biblia.

- Confecciona materiais para situar cronoloxicamente os principais libros da Biblia.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Observación directa do traballo diario.
-  Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
-  Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

Instrumentos:
-  Seguimiento da avaliación de contidos no rexistro.
-  Seguimiento da avaliación por competencias no rexistro.
-  Correcions e seguimento do alumnado a través da plataforma edixgal

Cualificación final

- Terase en conta os resultados da primeira e a segunda avaliación.
 - A esa cualificación podería engadírselle entre un e dous puntos en función do traballo realizado no terceiro trimestre.



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

Actividades - Actividades  edixgal realizadas no ordenador e no caderno

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade

- traballo co proxecto edixgal

- Fichas  interactivas

Alumnado sen conectividade

  -intentar a comunicación co alumno vía telefónica ou por whatsapp

Materiais e recursos - Fichas e traballo interactivo



4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

 Informarase aos alumnos e ás familias a través de abalar móbil e mensaxes na  plataforma edixgal

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro ,en abalar móbil e na plataforma edixgal.



6º PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

- Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia. 
 - Identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciais que enriquecen e melloran á 
persoa.

 - Investiga e contrasta a sabiduría popular con expresións da sabiduría de Israel emitindo un 
xuízo persoal.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Observación directa do traballo diario.
-  Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
-  Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

Instrumentos:
-  Seguimiento da avaliación de contidos no rexistro.
-  Seguimiento da avaliación por competencias no rexistro.
-  Correcions e seguimento do alumnado a través da plataforma edixgal

Cualificación final

 - Terase en conta os resultados da primeira e a segunda avaliación.
 - A esa cualificación podería engadírselle entre un e dous puntos en función do traballo realizado no terceiro trimestre.



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

Actividades - Actividades  edixgal realizadas no ordenador e no caderno

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade

- traballo co proxecto edixgal

- Fichas  interactivas

Alumnado sen conectividade

  -intentar a comunicación co alumno vía telefónica ou por whatsapp

Materiais e recursos - Fichas e traballo interactivo

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

  Informarase aos alumnos e ás familias a través de abalar móbil e mensaxes na  plataforma edixgal

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro ,en abalar móbil e na plataforma edixgal.


