
ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN RELIXIÓN 
CATÓLICA PRIMARIA 

3º AVALIACIÓN CURSO 2019/20 

 
1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

 
 1ºCURSO 

 
--Coñece, respecta e coida a obra de Deus.Compet: A.A- C.S.C 

--Identifica ,enumera os cuidados que recibe na súa vida como un don de 
Deus:Competencias:C.L 

--Identifica a María e Xosé como comunidade onde Deus se fai presente.Com:C.SC-
C.E.C 

--Coñece e expresa o sentido o domingo como día do Señor:Competencias:C.L-C.S.C 

 

 2º CURSO 

 

 Valora e agradece que Deus creounos para ser felices.Competencias 
básicas:A.A-C.S.C 

 Coñece o relato do nacemento de Xesús e o valor profundo do 
Nadal.Competencias:C.L-C.S.C-C.E.C 

 --Coñece e explica o sentido do sacramento do Bautismo.Competencias:C.L 

 

 3º CURSO 

 
--Coñece e descubre a misión de Moisés no relato biblíco.Os dez mandamentos. 
Competencias:C.L-C.E.C 

--Recorda e narra experiencias nas que descubre que  familia e amigos son un 
regalo.Competencias.C.L. 
--Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores.Competencias:C.S.C 

 
--Coñece a orixe do Nosopai.Comp:C.L-C.S.C- 
 

 4º CURSO 



 
--Recorda e acepta situacións personais e sociais que necesitan 
perdón.Competencias:A.A-C.S.C 

--Analiza e comenta o relato biblíco das parábola do Pai Bo e a do fariseo e o 
publicano.Comp:C.L-C.S.C 

--Identifica e enumera os coidados que recibe na súa vida como un don de 
Deus.Competencias:C.S.L-C.E.C 

 
 5º CURSO 

--Propón situacións na historia que manifeste o beneficio de facer o 
ben.Competencias:C.L-S.I.E.E 

 
--Nomea e clasifica os libros do A.T e do N.T.Competencias:A.A 

--Coñece como buscar unha cita bÍblica.Comp:A.A. 
--Valora as palabras de xesús na Última Cea.Competencia:C.L. 

 
 6º CURSO 

 
--Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores.Competencias:C.S.C 

--Recorda e acepta situacións personais e sociais que necesitan 
perdón.Competencias:A.A-C.S.C 

--Analiza e comenta o relato biblíco das parábola do Pai Bo e a do fariseo e o 
publicano.Comp:C.L-C.S.C 

--Coñece e explica con exemplos os Sacramentos.Competencias:C.L.-C.S.C 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 



 
 PROCEDEMENTOS: valoración da  nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

Valoración dos traballos da 3ª avaliación. 
 

 INSTRUMENTOS: avaliación dos traballos que envian os alumn@s a través das 
distintas canles. 

 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

 
 Envío semanal dos traballos a realizar  polo alumnado a través da web do cole 

empregando distintos formatos: fichas, videos, lecturas.. 

 
4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 
 Faise chegar o alumnado e as familias toda a información necesaria a través da 

páx.web do colexio, whatsapp, e correo electrónico 

 
 

mailto:alumn@s

