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1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 

2º PRIMARIA-RELIXIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Identificar na propia vida o desexo de ser 
feliz. 

1.1.Toma conciencia e expresa os 
momentos e as cousas que lle fan feliz a el e 
ás persoas da súa contorna 
1.2. Descobre e nomea situacións nas que 
necesita ás persoas, e sobre todo a Deus, para 
vivir. 

2. Entender o paraíso como expresión da 
amizade de deus coa humanidade 

2.1.Identifica e representa graficamente os 
dons que Deus fai ao home na creación. 

3. Identificar a acción de Deus na historia en 
relatos bíblicos. 

3.1. Coñece, e reconstrúe relatos bíblicos da 
acción de Deus na historia. 

4. Coñecer e valorar na vida dos Patriarcas os 
trazos de Deus Pai: protección, coidado e 
acompañamento. 

4.1 Dramatiza momentos da vida dos 
Patriarcas onde se exprese a protección, o 
coidado e o acompañamento de Deus. 

5. Aprender o significado do tempo de 

Advento. 

5.1 Identifica os signos do Advento como 
tempo de espera. 

6. Identificar o significado profundo do 
Nadal. 

6.1. Coñece o relato do nacemento de 
Xesús e descobre na actitude e palabras dos 
personaxes o valor profundo do Nadal. 

7. Tomar conciencia de que o Pai xera a 
unidade da Igrexa. 

7.1. Relaciona a unidade da Igrexa coa 
unidade dos órganos do seu propio corpo.  

1º PRIMARIA-RELIXIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 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. Recoñecer a relación intrínseca que existe 
entre Deus e o home. 

2.1.Identifica e enumera os coidados que 
recibe na súa vida como don de Deus. 

3. Coñecer que a persoa é un ser capaz de 
falar con Deus. 

3.1.Coñece e aprecia a través de modelos 
bíblicos que o home é capaz de falar con 
Deus. 

4. Recoñecer que os cristiáns formamos 
unha familia. 

4.1.Asocia as características da familia da 

igrexa coas da súa familia. 

5.Relacionar lugares e acontecementos nos 

que Deus expresou o seu amor polos homes 

na vida de Xesús. 

5.1.Nomea e asocia lugares e 
acontecementos importantes da vida de 
Xesús. 

6.Coñecer e ordenar os principais momentos 

da paixón e morte de Xesús 

6.1.Nomea e secuencia representacións 
gráficas dos momentos esenciais da paixón, 
morte e resurrección de Xesús. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º PRIMARIA-RELIXIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.Recoñecer e valorar que os seus pais, 
amigos e contorna son un don de Deus para 
a súa felicidade. 

1.1. Recorda e narra experiencias recentes 
nas que descubriu que a familia, os amigos 
ou a contorna son un agasallo. 
 

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

2.1. Distingue e enumera accións persoais 

que lle fan feliz ou infeliz. 

3. Descubrir a importancia de Moisés para a 
liberación do pobo de Israel. 

3.1. Coñece e describe a misión de Moisés 
no relato bíblico. 
3.2. Expresa graficamente momentos 
significativos da tarefa de Moisés para 
liberar ao pobo. 

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

4.1. Interésase e agradece os signos do 
coidado de Deus na súa vida: a saúde, a 
familia, a escola, os amigos. 

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

5.1. Descobre e subliña, nos relatos de 
milagres, os xestos e accións de Xesús que 
fan felices aos homes. 

6. Identificar e valorar as accións da Igrexa 
que continúan a misión de Xesús. 

6.1 Busca testemuños da acción misioneira e 

caritativa da Igrexa como continuidade da 

misión de Xesús 

7. Descubrir trazos da amizade con Deus na 
vida cotiá. 

7.1. Recompila e pon en común cos seus 
compañeiros oracións que a comunidade 
cristiá utiliza de maneira cotiá. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º PRIMARIA-RELIXIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Identificar a necesidade do perdón para 
ser feliz. 

1.1.Recorda e acepta situacións persoais ou 
sociais que necesitan de perdón. 

2. Coñecer as características do perdón de 
Deus. 

2.1. Descobre e enumera as características 

do perdón de Deus nalgúns relatos bíblicos 

3. Memorizar momentos da historia de 
David nos que abusa da misión 
encomendada por Deus. 

3.1. Identifica e describe comportamentos 
da vida do rei David que se opoñen á 
vontade de Deus. 

4. Descubrir e valorar a razón pola que 
David sente a necesidade de redención. 

4.1. Compara a actitude de David con 
situacións persoais nas que sentiu a 
necesidade de ser perdoado. 

5. Aprender e recordar historias bíblicas nas 
que Deus promete o Mesías. 

5.1. Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas 

onde Deus fai a promesa do Mesías 

6. Comprender o significado dalgunhas 
parábolas do perdón. 

6.1 Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas 
onde Deus fai a promesa do Mesías.- Analiza, 
comenta e crea relatos onde actualiza as 
parábolas do fillo pródigo e do fariseo e o 
publicano. 

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

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

8. Comprender e apreciar que, na súa 
paixón e morte, Xesús está cumprindo a 
vontade do Pai. 

8.1. Secuencia ordenadamente escenas da 
Historia da Paixón e identifica as palabras 
de Xesús que expresan a súa relación co 
Pai. 



 
 
 

 

 

5º PRIMARIA-RELIXIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Recoñecer  e estimar que Deus creou a 
persoa humana con desexo de ben. 

1.1. Localiza, a través de diversas fontes, 
biografías que mostran o desexo humano do 
ben. 

2. Esforzarse por identificar que a adhesión 
ao ben xera felicidade. 

2.1 Xustifica criticamente as consecuencias  
que se derivan de facer o ben. 

3. Interpretar o significado da Alianza de 
Deus co pobo. 

3.1. Explica e sintetiza os trazos 
característicos da Alianza de deus co seu 
pobo. 

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

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

5. Coñecer e interpretar o significado dos 
milagres de Xesús como acción de Deus. 

5.1. Selecciona, xustifica a elección e explica 
o significado dalgúns milagres. 

6. Comprender que Deus rescata a Xesús da 
morte. 

6.1. Reconstrúe utilizando as TIC a paixón e a 

morte de Xesús. 

7. Identificar o vínculo que existe entre a 
Última Cea e a paixón, morte e resurrección 
de Cristo. 

7.1. Explica e valora o significado das 
palabras de Xesús na Última Cea. 
 
7.2. Asocia a celebración da Eucaristía coas 
palabras e os xestos de Xesús na Última 
Cea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6º PRIMARIA-RELIXIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Avaliar circunstancias que manifestan a 
imposibilidade da natureza humana para 
alcanzar a plenitude. 

1.1. Identifica e xulga situacións nas que 
recoñece a imposibilidade de ser feliz. 

2. Recoñecer e aceptar a necesidade dun 
salvador para ser feliz. 

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

3. Recoñecer que a relación con Deus fai á 
persoa más humana. 

3.1. Propón, dialogando cos seus 
compañeiros, situacións e comportamentos 
onde se expresa a riqueza humana 

4. Distinguir que a través de Xesús 
atopamos a Deus. 

4.1. Busca nos discursos do evanxeo de 
Xoán frases que expresan a relación de 
Xesús co pai e esfórzase por comprender o 
seu significado. 

5. Esforzarse por comprender que Xesús ten 
que vencer obstáculos externos para 
realizar a vontade de Deus 

5.1. Extrapola as dificultades que tivo Xesús 
na súa vida para obedecer ao pai con 
situacións que viven os seres humanos. 

6. Comprender que a misión de Xesús 
continúa na Igrexa. 

6.1. Constrúe un mapa comparativo das 
accións de Xesús e as da Igrexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  
 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
Avaliación Procedementos: 

- Observación sistemática do traballo do alumno ou alumna. 
- Participación e interese pola asignatura. 
- Exposición de dúbidas. 
- Resolución de exercicios. 

Instrumentos: 
-Rexistro de observación e participación. 
-Rexistro da exposición e resolución de exercicios. 
-Control do grado de consecución dos criterios de avaliación. 

Cualificación final Obterase a nota final tendo en conta as avaliación dos dous 
primeiros trimestres así como as actividades de repaso e reforzo do 
terceiro trimestre, en todo caso positivamente. 

Alumnado de 
materia pendente 

Na materia de relixión católica non hai ningún neno/a suspenso. No 
caso de ter suspenso farase a avaliación dos dous primeiros 
trimestres  en base aos novos mínimos postos nesta programación 
adaptada. 

 
 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 
REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN)  

 
 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
Actividades Interactivas e fichas descargables subidas á aula virtual (quizizz, 

genially, educaplay, kahoot, edilim) 

Metodoloxía A materia de relixión católica utilizará unha metodoloxía que 
respectará como principios básicos: 

-O recoñecemento do novo rol do docente 
-A adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes 
respectando o desenvolvemento psicoevolutivo propio de cada 
etapa. 
-O respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe de cada 
alumno/a. 
-A consideración da dimensión humanista. 
-O respecto pola curiosidade e inquietudes dos nenos e nenas. 
-O seguimento dos criterios de avaliación educativa. 
- O desenvolvemento de aprendizaxe cooperativo. 
- A utilización educativa de recursos tecnolóxicos. 

Materiais e recursos Audiovisuais e informáticos. Outros recursos de apoio serán os 
diferentes tipos de xogos, dominós, crebacabezas, materiais de 
expresión plástica, recursos interactivos.., que achegan os contidos 
aos nenos de maneira atractiva e o mesmo tempo significativa. 



 
 
 

 

 

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
Información 
ao alumnado 
e ás familias 

Comunicación a través: 
-Web do CEIPP Santa María: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes/ 
-Aula virtual: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes/aulavirtual2/course
/index.php?categoryid=48 
-Blog: http://relixionana.blogspot.com/ 
-Abalarmóbil 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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