
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1º NIVEL. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

2. Relacionar lugares e acontecementos nos que Deus expresou o seu  
amor polos homes na vida de Xesús.  2.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de Xesús. 

3. Coñecer que a persoa é un ser capaz de relacionarse con Deus. 
3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos a capacidade de relación do 
home con Deus. 
 

2. Distinguir os espazos e tempos sagrados doutros lugares e tempos. 

Subliñar os elementos distintivos deses tempos especiais  

2.1 Expresa  respecto aos templos como lugares sagrados. 

3.1 Coñece e expresa o sentido dos tempos litúrxicos fundamentais 
(Advento, Nadal, Coresma, Pascua ..).  
 

2º NIVEL. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Identificar o desexo na vida de ser feliz. 

1.1 Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que nos fan felices. 

4. Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. 4.1 Elabora un calendario e ubica os diferentes tempos litúrgicos. 

3. Identificar e aprendero significado do Advento e o Nadal. 
3.1 Coñece o relato do nacemento de Xesús, entre outros, e descubre nas 
actitudes e palabras dos personaxes  o profundo valor do Advento e do Nadal 
. 

1. Identificar a acción de Deus na historia en relatos bíblicos. 
1.1 Identifica, lembra e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na 

historia. 
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3º NIVEL. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

2. Tomar conciencia de que as acción persoais achegan ou separan de 
Deus.  

2.1 Distingue e enumera acción persoais que lle fan feliz ou infeliz.  

3. Recoñecer e valorar os signos da amizade de Deus co seu pobo. 

3.1 Deseña de xeito ordenado secuencias que recollan os signos da amizade 

de Deusco seu pobo. 

3. Comparar as diferentes respostas dos amigos de Jesús á súa 
chamada.  

3.1 Identifica e comenta algunhas características diferenciales nas respostas 
das persoas que chama Xesús nos relatos evanxélicos. 

2. Distinguir como Xesús fai felices aos homes cos seus xestos e 
accións.  

2.1 Descobre e subliña, nos relatos bíblicos , os xestos e accións de Xesús que 

fan felices aos homes.  

 

4º NIVEL. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

2.5 Aprender e recordar historias bíblicas nas que Deus promete ao 
Mesías. 

2.5Reconstrue e memoriza escenas bíblicas nas que Deus promete ao 
Mesías. 

3.1 Comprender o significado das Parábolas de Xesús, sobre todo as do 
perdón. 

3.1.1 Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do 
Fillo Pródigo e do Fariseo e o publicano. 
3.2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón e explícaas. 

3.3 Recoñecer a iniciativa de Xesús polos máis necesitados e os 
enfermos. 

3.3.1 Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Xesús polos 
máis necesitados e os enfermos, nos textos evangélicos. 

4.3 Coñecer rasgos da Coresma e a Pascua en relación coa vida de 

Xesús. 
4.3.1.Vincula símbolos , significados e moemntos da vida de Xesús 
relacionados coa Coresma e a Pascua. 
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5º NIVEL. 

 

6º NIVEL 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

2.1 Interpretar o significado da Alianza de Deus co pobo. 
2.1.1 Define o termo bíblico de Alianza. 
2.1.2 Explica e sintetiza os trazos característicos da Alianza de Deus co seu 
pobo. 

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

2.2.1 Clasifica e é consciente do contido do decálogo. 

2.3 Distinguir e memorizar os distintos tipos de libros do Antigo e Novo 
Testamento. 

2.3.1 Nomea e clasifica os grupos de libros no Antigo e Novo Testamento. 

2.4 Explicar os diferentes autores e momentos da historia en que se 
compuxo a Biblia. 

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

1. Estándares de aprendizaxe e competencias impresc indibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.3 Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que a 
plenitude humana alcánzase na relación con Deus. 

1.3.1 Descobre e explica por que os enterramentos, pinturas, ritos e costumes 
son signos da relación do home coa Divindade. 

3. Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que a 

plenitude humana alcánzase na relación con Deus.  
3.1 Descobre e explica por que os enterramentos, pinturas, ritos e costumes 

son signos da relación do home coa Divindade. 

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

4.1 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. Identificar os trazos do tempo litúrgico da Pascua. 

 

2.1 Sinala e explica os principais signos pascuales. 
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ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

4º EDUCACIÓN INFANTIL. 

3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñecer e identificar algúns referentes relixiosos da súa contorna. 
 CEC / AAP  

Respectar as normas de convivencia e amosarse contento por saber 
comportarse como un bo compañeiro ou compañeira. 

CSC / AAP  

Descubrir valores cristiáns que facilitan a convivencia, como compartir, 
o respecto e o perdón-  

CSC / AAP  

Despertar o gusto pola  lectura , escoitando pasaxes bíblicas axeitadas a 

súa idade. 
CL /AAP  

5º EDUCIÓN INFANTL. 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñecer e identificar algúns referentes relixiosos da súa contorna. 
 CEC / AAP  

Coñecer e identificar vocabulario con sentido relixioso. CEC / AAP / CL  

Disfrutar coa lectura , escoitando relatos  bíblicas axeitadas a súa idade. 
CL /AAP  

Descubrir valores cristiáns que facilitan a convivencia, como compartir, 
o respecto e o perdón. 

CSC / AAP  
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6º EDUCAIÓN INFANTIL. 

4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Distinguir e empregar axeitadamente algunhas das palabras con sentido 
relixioso máis usuais no seu vocabulario. 
 

CEC / AAP / CL  

Recoñecer e identificar algúns referentes relixiosos da súa contorna. 
 CEC / AAP  

Descubrir valores cristiáns que facilitan a convivencia, como a gratitude, 
a atención ás necesidades dos demais, a xenerosidade, o respecto polas 
diferenzas, o perdón e a reconciliación. 

CSC / AAP  

Amosar unha actitude de respecto cara a signos, símbolos e edificios 

relixiosos. 
CSC / AAP / CEC  

Disfrutar coa lectura , escoitando relatos  bíblicas axeitadas a súa idade. CL /AAP  



 
 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

5. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Propostas de actividades a través da aula virtual ou do blogue, cunha periodicidade fixa , comunicando a súa 
publicación ás familias  por medio do sevizo ABALAR. 

 
 

Instrumentos: 

• Actividades escritas, con cuestionario obxectivo e de ensaio (con respostas limitadas ou de correspondencia e 
emparellamento). 

• Actividades tipo test. 

• Cuestionarios (guía de preguntas cunha base estructurada). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Consideraranse en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das 
aprendizaxes e das competencias imprescindibles definidas máis arriba. Realizarase sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie 
ao alumnado. 
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6. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades de lectura, de escritura, de escoita, de comprensión , de secuenciación,  interactivas …, propostas a través 
da plataforma dixital da aula virtual e do blogue da asignatura, na páxina web do centro. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

       A metodoloxía empregada seguirá un proceso estruturado, onde o alumnado deberá desenrolar actividades e 
obter información dunha serie de recursos ( lecturas, historias, vídeos, libros lim, audios ...) facilitados pola 
mestra. 

       As tarefas entregaranse no soporte que se determine ( preferentemente vía online) ou no que sexa máis 
accesible para o alumnado en cada caso. 
Dado o marco no que se desenrola, esta metodoloxía será aberta, flexible e orientativa, con capacidade de 
adaptarse ás distintas necesidades que poidan xurdir no alumnado, estando aberta a fases complementarias 
como sesións de aclaracións por correo electrónico, telefónico ou telemática. 

Materiais e recursos 
Materiais para traballar dentro do entorno da aula virtual : pdfs elaborados pola mestra, cuestionarios Moodle, 
vídeos con propostas de actividades, audios, libros lim, actividades javaclic , fichas, libros de consulta .... 
.Actividades a través do blogue. 

7. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Abalar, correo electrónico, blogue do cento , aula virtual, vía telefónica e telemática. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


