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INTRODUCIÓN E CONTEXTO
Esta é a programación de Relixión Católica de Educación Infantil do CEIP SERRA VINCIOS. Ao
longo do curso pode sufrir modificacións, xa que hai que adaptala a propia dinámica do grupo, á
dinámica de centro, a posibles acontecementos, etc.
Por outra banda, este é un curso atípico pola aparición da Covid-19 e a conseguinte
suspensión das clases en marzo do curso pasado, truncando o 2º trimestre e o curso, o que nos levou
a un ensino non presencial. Isto fixo que as aprendizaxes do noso alumnado fosen moi diferentes
debido as diversas situacións das familias, brechas dixitais, formativas, de conciliación familiar, etc.
Esta programación Didáctica trata de equilibrar esas desigualdades, debendo introducir nelas
as aprendizaxes imprescindibles que non se impartiran o curso pasado e os plans de reforzo,
recuperación e apoio que sexan necesarios despois da análise dos informes de avaliacións
individualizados e das avaliacións iniciais. Tamén debe incluír o modelo de Ensino non presencial,
ou semipresencial, se fose necesario cerrar a aula, en caso de gromos da covid 19.
O centro está situado no barrio da Serra, na parroquia de Vincios,pertencente ao concello de
Gondomar. Vincios ten arredor de 2.300 habitantes repartidos en 15 barrios: Arcos, Brandufe, Casás,
Cernada, Figueiro, Fraga, Hervillás, Pasaxe, Piñeiro, Rocha, Salgueiro, Serra, Tumbio e Xian. As
entidades máis significativas coas que conta a parroquia son:
- Asociación veciñal, na que se desenvolven distintas actividades culturais para adultos e para
nenos.
- Comunidade de Montes, que colabora aportando subvencións para a realización de diferentes
actividades culturais e educativas no Centro.
- Escola e Banda de música, da que forman parte moitos dos nosos alumnos e que cada curso ven ao
Centro para ofrecernos un concerto didáctico.
- A.N.P.A. Santa Mariña, que organiza actividades extraescolares e excursións ao longo do curso.
- Club de Fútbol de Vincios., do que forman parte moitos alumnos do Centro.
- Agrupación Deportiva Vincios, coa que colabora o Centro en moitas actividades deportivas.
O colexio, que data de do ano 1979, consta dun edificio, dun anexo de pista cuberta e de zona
exterior de 10.000 m2. Esta escola consta dunha Biblioteca Escolar cun amplio potencial
dinamizador, de laboratorio- estudio de arte, cocina y horto escolar. Temos un magnífico patio
exterior que posibilita moitas actividades ao aire libre.
É un centro de natureza rural, cunha soa liña e que imparte as ensinanzas de Educación
Infantil e Primaria. Consta dun total de 175 alumnos/as e dun cadro docente na súa
maioría definitivo.
O centro dispón de:
●
Departamento
de Orientación. A orientadora, a mestra de Pedagoxía Terapéutica
e a mestra de Audición e Linguaxe (compartida esta co centro de Donas) ofrecen un apoio e
reforzo moi importante nas aulas e, en
concreto, con aquel alumnado con algunhas dificultades
específica.
●
Tres aulas de Educación Infantil e seis de Educación Primaria.
●
Aula de usos múltiples, aula de informática, aula de audiovisuais, aula de música, aula de
inglés,aula de Pedagoxía Terapeútica, aula de
Audición e Linguaxe, aula de relixión, sala do
Departamento de
Orientación, sala de secretaría, aula de cociña, aula de
plástica/laboratorio,
sala de profesores e local da ANPA. Como servicios complementarios, o Centro conta con aula
matinal, comedor
escolar e transporte escolar.
●
Na aula de Relixión os tres cursos do ciclo quedarán organizados do xeito que segue:
4º E.I.: 2 nenos e 1 nena.
5º E.I.: 2 nenas.
6º E.I.: 3 nenas e 2 nenos.
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O Proxecto Anual do curso 2021/22 terá como temática “Pequenos Grandes Proxectos” que
será o eixe vertebrador do traballo do Centro.
AVALIACIÓN INICIAL
O primeiro mes lectivo realizaremos unha avaliación inicial do grupo clase para establecer
que grao de dominio posúen das competencias básicas do currículo. Para esta tarefa poremos en
marcha:
· Dinámicas de xogos por parella, grupo e gran grupo.
· Tarefas e pequenas experiencias en grupo e individuais.
· Realización de tarefas escritas (escritura de trazos, palabras...)
· Asamblea.
· Exposicións orais.
· Contacontos.
OBXECTIVOS E CONTIDOS
As programacións téñense que adecuar ao currículo de Relixión Católica establecido na
Resolución do 11 de febrero de 2015 polo que os aspectos prescriptivos: obxectivos, contidos,
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, son os que nel se recollen.
METODOLOXÍA
A metodoloxía de traballo baséase nos seguintes puntos:
●
Traballo por tarefas integradas, relacionados coa vida cotiá que terán que resolver de modo
grupal,
interactuando e argumentando as súas decisións.
●
Contextos
compartidos: cunha periodicidade semanal realizaremos agrupamentos por
ciclo para traballar tarefas, proxectos e/ou obradoiros
concretos.
●
Aprendizaxe cooperativa. Establecemos unha liña de aprendizaxe cooperativo desde 3 anos
ata 6º, traballando unhas estruturas e dinámicas básicas que se van ampliando segundo avanzan a súa
escolaridade. Coa aprendizaxe cooperativa buscamos atender á diversidade e lograr unha escola
inclusiva.
●
Atenderase aos ritmos e necesidades individuais do alumnado.
●
Xogos e dinámicas de grupo e interpersoais entre os distintos nenos/as.
●
Atenderase as intelixencias múltiples.
●
Traballaremos en relación cos proxectos que vaian xurdindo de xeito global e integrado.
●
Partiremos do método científico e da resolución de problemas funcionais e relacionados
coa experiencia cotiá para propiciar que o alumnado empregue habilidades de razoamento e
reflexión.
●
Enfoque globalizado, de xeito que a través dos proxectos, tarefas e actividades a traballar se
engloben todas as áreas posibles.
●
Empregaranse as novas tecnoloxías da información e a comunicación como medio para
mellorar a nosa expresión e como búsqueda e tratamento da información.
●
Partiremos da aprendizaxe significativa para crear novosp coñecementos.
●
Potenciaremos o desenvolvemento das habilidades sociais e grupais.
●
Traballaremos moitos competencias a través de experiencias directas como no caso do horto
escolar.
●
Potenciarase a aprendizaxe lúdica e a participación activa.
●
Proporcionaranse variedade de recursos e espazos, así como flexibilización temporal en
función das necesidades individuais ou de grupo.
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●
Autoavaliación do alumnado e do profesorado. O alumnado e o profesorado terán que
autoavaliar o seu traballo, as súas melloras, o seu logro dos obxectivos, os seus puntos fortes e
aqueles aspectos nos que haxa que mellorar.
●
Aprender a pensar. Promoveranse estratexias para aprender a razoar e a argumentar as súas
opinións; así como a defender as súas ideas.
●
Aprender a observar, a analizar e deducir o que entra polos nosos sentidos.
●
Potenciación da lectura comprensiva e o gusto pola lectura no seu tempo de lecer como
aspecto fundamental para a adquisicón de aprendizaxes..
A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e
participativa e dirixida ao logro dos obxectivos de das competencias clave, como establece o
Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na
Comunidade autónoma de Galicia. Atenderase aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe,
favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e a atención personalizada en función das
necesidades individuais do alumnado; de xeito que se establezan os mecanismos de reforzo no
momento que se detecten as dificultades de aprendizaxe.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Para a avaliación do alumnado, como xa indicamos nos perfís de áreas, empregaremos diversos
procedementos e instrumentos:
● Observación e rexistro do traballo diario (actitude, rendemento, progresos, traballo en
grupo...)
● Revisión da caderno de traballo e das tarefas realizadas (organización do traballo,
presentación...)
● Participación nas actividades propostas (autonomía, toma de decisións, relación cos
compañeiros...)
● Exposicións individuais e en grupo.
● Probas de avaliación (adquisición dos contidos)
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O
traballo de aula implicará distintos agrupamentos variables que posibiliten a
colaboración e a cooperación (traballo en equipo, por parella, individual…).
●
Partiremos
dos coñecementos previos de cada neno/a e dos seus puntos fortes e
debilidades para adaptar e individualizar o proceso de ensino-aprendizaxe.
●
As
tarefas de aprendizaxe partirán de experiencias cotiás do día a día do alumnado e
integrarán distintas competencias así como atenderán ás diferentes intelixencias múltiples e aos
distintos ritmos de aprendizaxe.
●
Ofreceremos unha gran variedade de actividades e experiencias, atendendo ás
características individuais e ás habilidades de cada un.
●
Realizaremos tarefas de reforzo e de ampliación cando sexa preciso.
●
Establecerase un plan de reforzo individual de cada neno nos aspectos nos que se detecten
dificultades de aprendizaxe, de xeito que se realice un diagnóstico das súas dificultades e unha
intervención precoz.
●
Potenciarase a autonomía e a reflexión persoal.
●
Os recursos e materiais didácticos empregados serán variados (audiovisuais, manipulativos,
tecnolóxicos…)
●
Os procedementos e instrumentos de avaliación atenderán os distintos aspectos do proceso de
ensino aprendizaxe e serán coñecidos e
incluso negociados de antemán co alumnado.
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●
Favorecerase un clima de confianza e respecto.
●
Promoverase a participación do alumnado na organización de espazos e tempos.
●
Mobilizaranse os recursos humanos e materiais precisos ante a detección de necesidades
concretas dun alumno/a.
●
Potenciarase o diálogo no aula, partindo da asamblea diaria cos nenos/as.
●
Atenderase aos distintos estilos de aprendizaxe.
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Porase especial fincapé no desenvolvemento do:
●
Respecto
polo medio ambiente, potenciando un consumo responsable e unha
correcta xestión de residuos, así como o respecto aos seres vivos e aos ecosistemas nos que
se desenvolvan.
●
Os
valores cívicos, sociais e culturais que sustentan unha sociedade plural
e
democrática.
●
O espírito crítico y emprendedor que se traballarán por medio dos
grupos de traballo
cooperativo.
●
A creatividade
●
O uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, a través do seu uso como recurso
medio (cámara de fotos, gravadora, internet, visionado de reportaxes, curtas…)
●
A comprensión e a expresión tanto oral como escrita.
●
A lectura comprensiva de textos e imaxes, como aspecto clave para acadar os obxectivos
curriculares.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Nesta, como en todas as programacións, teranse en conta as actividades complementarias
propostas dende os diferentes equipos do Centro, de xeito que os contidos da disciplina sexan
traballados no desenvolvemento das mesmas:
• Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar: Apadriñamentos lectores, Contacontos, A Aventura
de ler, Semana da prensa, Itinerarios lectores, Mochila viaxeira …
• Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares: Samaín, Magosto, Día da Paz...
• Equipo de Dinamización da Lingua Galega: Glosario sobre a temática anual, Festival de Panxoliñas
e das Letras Galegas, O Xornaliño (revista escolar)...
• Equipo Tics : Iniciación a robótica co proxecto Escornabots
Por outra banda, as saídas propostas ao comezo do curso (incuídas na Programación Xeral Anual do
Centro) tamén forman parte do traballo diario, pois sempre se fai un traballo previo e un traballo
posterior sobre elas Ademais faránse as saídas propostas polo claustro para realizar xunto con todos
os alumnos do Centro (magosto, saída fin de curso …).
Este curso imos facer un traballo ao redor do proxecto anual do Centro, no que teñen cabida todas as
áreas do curso (pois se trata dun proxecto interdisciplinar).
AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO E DA PRÁCTICA EDUCATIVA
No que respecta á programación e actividade docente, de modo trimestral, avaliarase:
●
●
●

A adaptación da programación ao grupo- clase en todos os seus elementos.
Manexo dos contidos.
As estratexias metodolóxicas.
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●
O tipo de actividades empregado.
●
Os recursos utilizados, variedade e utilidade
●
Os criterios de avaliación e a súa coherencia.
●
O uso de ferramentas e instrumentos de avaliación.
●
A adecuación das medidas adoptadas de atención á diversidade.
●
O rol do profesor no ensino- aprendizaxe.
●
Como valora o alumnado a evolución do primeiro trimestre.
O alumnado será consciente de que obxectivos teñen que lograr e realizará a súa autoavaliación e
coavaliación. Valoraremos as súas opinións sobre o proceso educativo e contarase coas mesmas para
o seu desenvolvemento do mesmo
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA
Tanto a LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, do 4 de setembro, para a mellora da calidade
educativa), como , máis concretamente a Resolución do 11 de Febreiro de 2015, que establece o
currículo da relixión católica en educación primaria e secundaria, garanten a presencia da ensinancia
relixiosa na escola e o dereito dos pais e nais a matricular con total libertade a os seus fillos e fillas
en dita disciplina.
A presenza do ensino relixioso na escola responde, en primeiro lugar, á importancia que esta materia
ten dentro da educación para que o alumno poida conseguir un desenvolvemento pleno e integral da
súa personalidade. A necesidade do sentido trascendente do ser humano é unha evidencia á que a
escola necesariamente debe dar resposta. A educación da dimensión relixiosa e/ou transcendente é
parte fundamental para a maduración da persoa. Non podería existir unha formación integral e, por
tanto, unha educación de calidade, se non se permitise o desenvolvemento de todas as dimensións
inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa a relixiosa. O ensino da relixión católica nos
centros escolares axudará aos estudantes a ensanchar os espazos da racionalidade e adoptar unha
actitude de apertura ao sentido relixioso da vida, sexa cal for a súa manifestación concreta.
A Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948 recoñece a liberdade relixiosa de
persoas e pobos. Pola súa banda, a Constitución Española non só recoñece a liberdade relixiosa
senón tamén garante «o dereito que dos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e
moral que estea de acordo coas súas conviccións» no artigo 27.3. Un dereito que tamén forma parte
de tratados internacionais recoñecidos por España como o Pacto Internacional de Dereitos
Económicos Sociais e Culturais no seu artigo 13.3 e a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión
Europea, artigo 14.3, entre outros.
Por iso, a relixión católica pretende contribuír á educación integral dos cativos e cativas en
dúas direccións. Por unha banda, responde á dimensión transcendente de todo ser humano e, por
outra, permítelle adentrarse, descubrir e coñecer diferentes aspectos culturais do entorno e espacio no
que se desenvolven. Deste xeito, promóvese o recoñecemento dun sentido da existencia dunha
maneira coherente co propio desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado.
UNIDADES DIDÁCTICAS
Debido ao tempo do que dispón a área e as características psicolóxicas e evolutivas dos
nenos e nenas desta idade, a organización temporal das unidades didácticas será moi flexible, tendo
en conta o período de adaptación, as características da etapa, as particularidades do grupo e de cada
neno e nena, adaptándose as necesidades de cada momento, ao ritmo de traballo do alumnado, etc.
Tendo en conta a concepción da área, a metodoloxía e os contidos, determinadas unidades
didácticas as traballaremos dende unha metodoloxía colaborativa e cooperativa entre os tres cursos
do ciclo, respectando as necesidades e carácterísticas de cada grupo de nenas e nenos a hora de
preparar e programar as aportacións de cada un deles ao proxecto final.

7

4º EDUCACIÓN INFANTIL
U.D. 1 “ASÍ ES MI CORAZÓN”. Jo Witek.
* COMPETENCIAS
- Comunicación lingüística.
- Competencia social e cívica.
- Conciencia e expresións culturais.
- Para aprender a aprender.
* OBXECTIVOS
-

Descubrir o conto “Así es mi corazón”
Vivenciar a importancia para as nosas vidas da xente que nos quere, partindo dos
protagonistas deste conto.
Expresar situacións de afecto e protección dentro do seu entorno emocional.
Recoñecer os propios sentimentos e emocións nun mesmo e nos dos demáis .

* CONTIDOS
-

Conto motivador “Así es mi Corazón”. Jo Witek.
As emocións básicas: alegría, valentía, ira, calma, tristeza, miedo, impaciencia.
O esquema corporal en relación co mundo dos afectos.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Identifica as súas emocións e toma conciencia dos efectos que lles provocan a nivel físico e
emocional.
- Recoñece mostras de afecto cando as recibe e é quen de empatizar, na medida das súas
capacidades, coas emocións e sentimentos dos demáis.
- Elabora o seu propio esquema corporal e verbaliza as diferentes partes que plasma no
debuxo.
* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Recoñece aos membros da súa familia máis próxima a el emocionalmente.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
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-

-

Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 2: “CHEGA O NADAL!”
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística
Aprender a aprender
Competencias sociais e cívicas
Conciencia e expresións culturais

*OBXECTIVOS
-

Descubrir o Nadal como unha época de ledicia e un tempo para compartir, colaborar e
celebrar
Identificar a festa de Nadal como un tempo no que festexamos o nacemento do neno
Xesús.
Identificar o “Portal de Belén” como o elemento decorativo principal destas festas.
Identificar os personaxes centrais do “Nacemento”: María, Xosé, Xesús, os Reis Magos,
Papá Noel, a Estrela de Nadal, etc.

* CONTIDOS
-

O auténtico sentido das festas de Nadal.
O nacemento do neno Xesús.
O “Portal de Belén” e os seus protagonistas.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

É quen de verbalizar o motivo da celebración do Nadal.
Recoñece e identifica aos protagonistas destas festas.
Identifica o “Portal de Belén” como elemento máis característico destas celebracións.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Pode explicar o motivo polo cal celebramos as festas do Nadal.
Identifica aos diferentes membros que protagonizan estas festas tradicionais.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 3 “PEQUENOS CONTOS DA BIBLIA: A ARCA DE NOÉ”
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística
Aprender a aprender
Competencias sociais e cívicas
Conciencia e expresións culturais

* OBXECTIVOS
-

Descubrir o relato bíblico “A arca de Noé”
Identificar aos personaxes principais do conto, así como tamén aos diferentes animais que
nel van aparecendo.
Tomar conciencia da importancia do medio ambiente na nosa vida.
Adoptar comportamentos responsables encamiñados ao coidado e respecto cara otros
seres vivos que de nos dependen.

* CONTIDOS
-

O conto bíblico “A arca de Noé”.
O corto de Walt Disney “A arca de Noé” (estrenado no ano 1933 e dirixido por Wilfred
Jackson)
O coidado do noso entorno. Que podemos facer nos?
Os animais do conto.
O noso mural da Arca de Noé.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

É capaz, coa axuda necesaria, de contar o conto traballado na unidade.
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-

Recoñece aos personaxes principais do conto.
Identifica os diferentes animais que aparecen ao longo do relato.
Participa activamente na elaboración do mural que adornará o corredor da nosa aula.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Identifica aos protagonistas do conto e aos diferentes animais que nel aparecen.
Coa axuda precisa é capaz de contar o argumento do conto con apoio visual.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 4 CONTOS QUE ENSINAN: “BESOS, BESOS”
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia social e cívica
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
-

Identificar e nomear aos membros do seu núcleo familiar máis próximo e comprender a
súa relación de parentesco con respecto a eles.
Recoñecer e verbalizar mostras de cariño que reciben dos seus seres queridos: familiares,
amigos, mestres…
Descubrir aos membros da familia do Neno Xesús mediante a comparación coa súa
propia familia.
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* CONTIDOS
-

Conto motivador “ BESOS, BESOS”. Selma Mandine. Ed. Miau.
Os membros da miña familia.
A familia do Neno Xesús.
As mostras de cariño e afecto.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

É quen de identificar aos membros do seu núcleo familiar máis próximo.
Amosa actitudes de cariño cara aos demais, tanto de palabra como de acción.
Recoñece aos membros da familia de Xesús.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Recoñece aos membros do seu núcleo familiar máis próximo.
Recoñece o grado de parentesco destes con respecto a el mesmo.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
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-

-

Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
5º EDUCACIÓN INFANTIL
U.D.1. APRENDEMOS DOS CONTOS: “Siembra un beso”. Amy Krouse Rosenthal.
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencias sociais e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
-

Fomentar a creatividade e a imaxinación a través da historia proposta neste conto
motivador.
Traballar os valores de cooperación e axuda, de compartir o que temos cos demáis.
Tomar conciencia da importancia de “sembrar” sentimentos e accións positivas para
construír un mundo máis xusto e libre.

* CONTIDOS
-

Conto motivador “Siembra un beso”. Amy Krouse Rosenthal.
Accións, emocións, sentimentos que debemos esforzarnos en “sembrar” día a día.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

Participa activamente na elaboración grupal do mural do conto.
Amosa actitudes de colaboración e axuda cara os compañeiros.
Colabora activamente no traballo en equipo proposto na aula, na medida das súas
posibilidades.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Toma conciencia da importancia de involucrarse de xeito positivo no traballo grupal,
sendo conscientes tamén do valor que o traballo de cada un ten para o conxunto.
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-

Amosa actitudes de respecto cara as aportacións dos compañeiros.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 2 “XA ESTAMOS EN NADAL”
* COMPETENCIAS
-

Competencia lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
- Descubrir o relato bíblico do nacemento do neno Xesús.
- Identificar os personaxes protagonistas desta tradición cristiá.
- Coñecer a tradición navideña dos Reis Magos.
- Expresar o sentido que as festas de Nadal teñen para eles, relacionándoo coas súas propias
experiencias persoais.
* CONTIDOS
-

Conto motivador “La magia de la Navidad”. Claire Freedman. Ed. Pearson.
As tradicións navideñas: o nacemento de neno Xesús e a adoración dos Reis Magos.
Os protagonistas do nadal.
Que é a maxia do nadal?

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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-

Narra o relato do nacemento do neno Xesús.
Identifica aos personaxes do relato.
É quen de verbalizar o que para el ou ela é o nadal, o que consideran máis importante
destas festas.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

É quen de explicar o motivo polo cal festexamos o Nadal.
Recoñece aos personaxes máis importantes do Nadal.
Pode explicar que é para el ou ela o Nadal, o que máis lle gusta.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 3 PEQUENOS CONTOS DA BIBLIA: “ A OVELLA PERDIDA”
* COMPETENCIAS
-

Competencia lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
-

Coñecer o relato bíblico “A ovella perdida”.
Adquirir conciencia solidaria respecto aos demais.
Tomar conciencia do valor da axuda aos demais.

* CONTIDOS
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- A parábola da ovella perdida.
- Axudamos aos nosos compañeiros e compañeiras
- Os personaxes do conto.
- A miña ovella Blanquita.
* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

É quen de explicar, coa axuda precisa, o argumento do conto.
Amosa actitudes de axuda cara aos seus compañeiros de aula.
Identifica aos personaxes do conto.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Ten actitudes de axuda cara aos seus compañeiros.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
- Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
- Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
- Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
- Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.
En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 4. PEQUENOS CONTOS DA BIBLIA: “O XIGANTE GOLIAT”
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias socias e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
- Establecer un primeiro contacto coa historia de Israel: o Rei David.
- Descubrir o relato bíblico “O xigante Goliat”
- Identificar os personaxes que aparecen no relato.
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-

Tomar conciencia da mensaxe do relato, aquilo que nos permite afrontar as dificultades: a
nosa intelixencia, as nosas emocións, e non a forza física.

* CONTIDOS
-

Relato bíblico “O xigante Goliat”.
Os protagonistas do conto: David e Goliat.
O noso cómic do xigante Goliat.
E ti, cal crees que é o mellor xeito de afrontar os problemas?

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

Pode narrar coa axuda necesaria, o relato de David e Goliat.
Identifica aos personaxes do conto.
Ordena cronoloxicamente as imaxes do conto e as relaciona cos textos alusivos a cada
viñeta.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Comprende a mensaxe que se agocha na lenda do xigante Goliat.
Pode ordenar cronolóxicamente as imaxes do conto e narralo apoiándose visualmente
nelas.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
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6º EDUCACIÓN INFANTIL
U.D.1 APRENDEMOS DOS CONTOS: “A QUE SABE A LÚA?” Michael Grejniec.
Kalandraka.
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencias sociais e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
-

Fomentar a creatividade e a imaxinación a través da historia proposta neste conto
motivador.
Traballar os valores de cooperación e axuda.
Tomar conciencia da importancia do traballo en equipo para acadar os obxectivos
propostos o solucionar un problema.

* CONTIDOS
-

Conto motivador “A que sabe a lúa?”. Michael Grejniec. Kalandraka.
Os animais do conto: elefante, zorro, ratiño, xirafa, tartaruga…
Trabajamos en equipo: o noso mural. Expresión artística, oral e escrita.
As nosas creacións: debuxamos os animais do conto para o noso mural.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

Participa activamente na elaboración grupal do mural do conto.
Amosa actitudes de colaboración e axuda cara os compañeiros.
Colabora activamente no traballo en equipo proposto na aula, na medida das súas
posibilidades.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Toma conciencia da importancia de involucrarse de xeito positivo no traballo grupal,
sendo conscientes tamén do valor que o traballo de cada un ten para o conxunto.
Amosa actitudes de respecto cara as aportacións dos compañeiros.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …

18

-

-

Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 2 “XA ESTAMOS EN NADAL”
* COMPETENCIAS
-

Competencia lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
- Descubrir o relato bíblico do nacemento do neno Xesús.
- Identificar os personaxes protagonistas desta tradición cristiá.
- Coñecer a tradición navideña dos Reis Magos.
- Expresar o sentido que as festas de Nadal teñen para eles, relacionándoo coas súas propias
experiencias persoais.
* CONTIDOS
-

Conto motivador “La magia de la Navidad”. Claire Freedman. Ed. Pearson.
As tradicións navideñas: o nacemento de neno Xesús e a adoración dos Reis Magos.
Os protagonistas do nadal.
Que é a maxia do nadal?

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

Narra o relato do nacemento do neno Xesús.
Identifica aos personaxes do relato.
É quen de verbalizar o que para el ou ela é o nadal, o que consideran máis importante
destas festas.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

É quen de explicar o motivo polo cal festexamos o Nadal.
Recoñece aos personaxes máis importantes do Nadal.
Pode explicar que é para el ou ela o Nadal, o que máis lle gusta.
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* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 3 APRENDEMOS DOS CONTOS: “POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA”
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias socias e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

* OBXECTIVOS
-

Descubrir e disfrutar o conto “POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA”.
Interiorizar de xeito progresivo sentimentos de axuda mutua.
Valorar aquilo que nos diferencia como algo enriquecedor, valioso e que nos fai
importantes dentro dun grupo.
Tomar conciencia da necesidade de sentirse aceptados dentro dun grupo respectando as
nosas peculiaridades como individuo.

* CONTIDOS
-

Conto motivador “POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA”. Jerome Ruillier.
As nosas diferencias fannos importantes e valiosos. Identificación das mesmas.
A amizade. Axudamos aos demais.
O respecto a diversidade.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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-

Ten actitudes de axuda cara os compañeiros e compañeiras.
Amosa respecto ante as diferencias dos demais.
Acepta aquelas características que o fan diferente, asumíndoas como algo positivo e
enriquecedor.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Amosa actitudes de aceptación cara as súas particularidades, entendéndoas como algo
positivo que enriquece ao grupo
Ten actitudes de respecto cara os seus compañeiros cara as súas diferencias e
peculiaridades, asumíndoas tamén como algo enriquecedor.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
U.D. 4 PEQUENOS CONTOS DA BIBLIA: “XONÁS E A BALEA. UNHA AVENTURA NO
MAR”
* COMPETENCIAS
-

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias socias e cívicas.
Conciencia e expresións culturais.

* OBXECTIVOS
- Establecer un primeiro contacto coa historia de Israel: o profeta Xonás.
- Descubrir o relato bíblico “Xonás e a balea”
- Identificar os personaxes que aparecen no relato.
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-

Tomar conciencia da mensaxe do relato, aquilo que nos permite afrontar as dificultades: a
asunción das responsabilidades.
Descubrir textos clásicos que, ao igual que Xonás e a Biblia, transmítennos unha mensaxe
relacionado co traballo en equipo, o cuidado respecto a natureza e a responsabilidade.

* CONTIDOS
-

Relato bíblico “Xonás e a balea”.
Os protagonistas do conto e o seu papel na historia e na mensaxe que transmite: Xonás, a
balea, Nínive.
Mural sobre o conto, aportacións propias e reflexións.
“Moby Dick” Herman Melville. Alma Editorial Infantil.

* CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-

Pode narrar coa axuda necesaria, o relato de Xonás e a Balea.
Identifica aos personaxes do conto.
Ordena cronoloxicamente as imaxes do conto e as relaciona cos textos alusivos a cada
viñeta.

* MÍNIMOS ESIXIBLES
-

Comprende a mensaxe que se agocha na lenda de Xonás.
Pode ordenar cronolóxicamente as imaxes do conto e narralo apoiándose visualmente
nelas.

* PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
-

-

-

Observación sistemática, para o cal será preciso ter presente en todo momento qué
queremos observar e analizar, en que momentos do proceso, etc.
Observación directa do nen@: analizaranse, entro outros aspecto, procesos polos cales o
cativo constrúe a súa aprendizaxe, estratexias que utiliza no proceso, ritmo de traballo,
grao de concentración nas tarefas e explicacións, actitude que manifesta ante o traballo,
tempo que invirte na realización das tarefas, grao de esforzo e implicación, dificultades
atopadas e se enfrenta a elas para solucionalas …
Observación indirecta: a través da cal analizamos as tarefas e actividades levadas a cabo
por parte do neno ou nena.
Entrevistas/diálogos: axudarán a obter información de gran valor sobre a opinión,
actitudes, motivacións, problemas.. do propio alumno ou alumna. Estos diálogos poderán
ser dirixidos, semidirixidos ou ben totalmente espontáneos e libres.
Realización de fichas e actividades de control. Estas actividades deberán ser de tipoloxía
variada e sempre tendo presente as características e necesidades individuais de cada
nen@.

En canto aos instrumentos de avaliación cabe salientar, principalmente as listas de control, as escalas
de estimación, os anecdotarios, os diarios de clase, os cuestionarios e fichas de seguimento … Todo
elo, permitiranos analizar, observar e secuenciar actitudes, aspectos conductuais, dificultades no
ritmo de aprendizaxe, grao de consecución dunha determinada competencia, destreza, etc.
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INTRODUCIÓN
Esta é a programación de Relixión de Educación Primaria do CEIP SERRA VINCIOS.
Esta programación é una guía do traballo que se quere realizar ao longo do curso. Hai que ter en conta que pode sufrir modificacións, pois
temos que adaptarnos ao ritmo do alumnado, aos acontecementos que puidesen suceder, contratempos, etc. O documento recolle todo o que
consideramos necesario para levar a cabo a nosa labor docente e favorecer un bo desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe.
Comezamos este novo curso escolar co desexo de continuar no cambio da liña metodolóxica de traballo, abandonando os libros cara a un
traballo por proxectos e tarefas integradas e a unha avaliación por competencias.
Pero este segue sendo un curso atípico, pois continuamos coa ameaza da aparicicíón da Covid-19 nas nosas aulas, o que implicaría o
confinamento total ou parcial das mesmas, e a posta en marcha do Plan de Continxencia e o ensino non presencial ou semipresencial, según os casos.
Esta programación Didáctica trata de ter en conta esas circunstancias incluíndo o modelo de Ensino non presencial, ou semipresencial, se fose
necesario cerrar a aula, en caso de gromos da Covid 19.
O Proxecto anual do curso 2020/21 terá como temática “Pequenos Grandes Proxectos”.
CONTEXTO
O centro está situado no barrio da Serra, na parroquia de Vincios, pertencente ao concello de Gondomar. Vincios ten arredor de 2.300
habitantes repartidos en 15 barrios: Arcos, Brandufe, Casás, Cernada, Figueiró, A Fraga, Guisande, Hervillás, A Pasaxe, Piñeiro, Rocha, Salgueiro, A
Serra, Tumbioe Xián.
As entidades máis significativas coas que conta a parroquia son:
- Asociación veciñal, na que se desenvolven distintas actividades culturais da parroquia para adultos e para nenos.
- Comunidade de Montes, que colabora aportando subvencións para a realización de diferentes actividades culturais e educativas no Centro.
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- Escola e Banda de música, varias corais e grupos de gaitas e baile galego, dos que forman parte moitos dos nosos alumnos/as. A escola de música
colabora co centro cun concerto didáctico anual.
- A.N.P.A. Santa Mariña, que normalmente organiza actividades extraescolares e excursións ao longo do curso, aínda que este curso, e por mor da
situación creada pola COVID-19, non haberá actividades extraescolares. Tamén subvenciona parte do transporte nas saídas e algunhas actividades
complementarias.
- Club de Fútbol de Vincios, do que forman parte moitos alumnos do Centro.
- Agrupación Deportiva Vincios, coa que colabora o Centro en moitas actividades deportivas.
Infraestructuras
O colexio, que data de do ano 1979, consta dun edificio, dun anexo de pista cuberta e de zona exterior de 10.000 m 2.É un centro de natureza
rural, cunha soa liña e que imparte as ensinanzas de Educación Infantil e Primaria. Este curso dispón de seis aulas de Educación Primaria e catro aulas
de Educación Infantil, unha de 3 anos, e 3 mixtas de 4 e 5 anos, pois fíxose un desdoble para diminuír a ratio e facer grupos estables de convivencia
con memor movilidade do profesorado, contando coa profesora de apoio, como titora. O obxectivo e minimizar os riscos de contaxio nesta situación.
O centro dispón de:
● Biblioteca Escolar ben dotada cun amplo potencial dinamizador e incorporada ao Plambe: un día completo quincenal para cada curso.
● Biblioteca creativa: usouse o espazo para o desdoble de Educación Infantil.
● Aula de arte, laboratorio…
● Aula de usos múltiples: este curso debeu dedicarse a comedor escolar, para poder manter as distancias entre os comensais.
● Aula de informática: un día completo semanal para cada curso de 1º a 4º.
● Aula de música
● Aula de inglés: este curso non van ir os alumnos, senón que será a profesora a que vaia ás aulas.
● Aula de relixión. 3 días á semana. Mestra compartida co CEIP de Donas
● Cociña: Non se farán obradoiros de cociña por non poder compartir materiais.
● Horto escolar con invernadoiro.
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● Departamento de Orientación. Orientador, 3 días á semana (compartido co CEIP de Donas), a mestra de Pedagoxía Terapéutica e a mestra de
Audición e Linguaxe, 3 días á semana (compartida co CEIP Neira Vilas de Peitieiros) ofrecen un apoio e reforzo moi importante nas aulas e, en
concreto, con aquel alumnado con algunhas dificultades específicas.
● Aula de Audición e Linguaxe: con máscaras transparentes e mampara
● Aula de Pedagoxía Terapéutica.
● Sala de profesores.
● Sala de dirección.
● Local da ANPA.
Como servizos complementarios, o Centro conta con aula matinal, comedor escolar e transporte escolar.
Alumnado
Na actualidade o centro non posúe grupos moi masificados. Consta dun total de 175 alumnos/as e dun cadro docente na súa maioría definitivo.
Na aula de Relixión convivirán ao longo deste curso o seguinte alumnado de Primaria:
1º E.P.: 3 nenos e 4 nenas.
2º E.P.: 1 nena e 2 nenos.
3º E.P.: 1 neno.
4º E.P.: 2 nenas.
5º E.P.: 7 nenos e 4 nenas.
6º E.P: 7 nenas e 5 nenos.
AVALIACIÓN INICIAL
Este curso é atípico debido á situación de corentena e conseguinte suspensión das clases, durante a que a docencia tivo que ser non presencial.
Tendo en conta isto, debemos facer unha avaliación inicial durante a primeira semana do curso escolar que comprenderá as seguintes accións que
permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:


Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior, nos que podemos detectar:
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o As aprendizaxes imprescindibles non impartidas no curso 2019-2010, así como a súa correspondencia coa falta do
desenvolvemento das correspondentes competencias clave. Estas aprendizaxes serán incorporadas na presente
programación.
o Situación percibida polo profesorado de cada alumno en concreto en xuño.


Avaliación inicial do grupo clase e de cada alumno en particular: para a detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no
curso 2019-2010. Esta Avaliación daranos unha idea da situación real de partida do alumnado. Para un correcto inicio e
desenvolvemento do curso, os equipos docentes elaborarán os plans de reforzo e recuperación nos casos que sexan necesarios.



Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as decisións pertinentes.
Para a avaliación inicial presencial, utilizaremos os seguintes instrumentos:
o Asamblea, exposicións orais e conversas de aula.
o Elaboración de textos escritos e murais, onde se plasmen as aportacións persoais de cada neno e nena.
o Escoitar un conto e establecer diálogos sobre o contido do mesmo.
o Lectura en voz alta e intercambio de puntos de vista sobre a lectura.
o Visionado de vídeos e comentario dos mesmos
o Debuxo libre.
o Informes do curso pasado.
o Datos aportados pola familia.
o Relación de dificultades de aprendizaxe do alumnado.
o Relación de dificultades de habilidades individuais.
o Tarefas e pequenas experiencias en grupo e individuais.
o Realización de tarefas escritas .
·

OBXECTIVOS E CONTIDOS
As programacións téñense que adecuar ao currículo de E.P. establecido no Decreto 105/2014 do 4 de setembro polo que os aspectos como:
obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, son os que nel se recollen. Respecto a área que afecta a esta Programación
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Didáctica, a lexislación que rexirá os aspectos da mesma e a Resolución do 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación
Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria.
Partindo desto, as programacións de Relixión Católica son as que se recollen no seguinte apartado.
PERFÍS DE ÁREA: PERFIL DE ÁREA DE RELIXIÓN:
Dentro dos perfís de área, no cadro, incluímos:
-

Estándares de aprendizaxe

-

Temporalización

-

Grao mínimo de consecución dos estándares

-

Instrumentos e procedementos de avaliación

-

Competencia clave asociada.
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PERFÍL DE ÁREA DE RELIXÓN 1º PRIMARIA
CRI TEMPORALIZA
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
CIÓN
TERI
OS
%
BLOQUE 1. O SENTIDO
40
1ª 2ª
3ª
RELIXIOSO DO HOME
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

-Coñece, respecta e cuida a
obra creada (medio
ambiente e elementos que o
conforman)
-Expresa con palabras
propias emocións e
sentimentos.
-Reproduce fórmulas
sinxelas de petición e
agradecemento.
BLOQUE 2. A
REVELACIÓN:DEUS
INTERVÉN NA
HISTORIA
-Sinala e representa as
características da amizade
de Deus coas persoas:
coidado, protección,
acompañamento,
colaboración ...

BLOQUE 3.
XESUCRISTO,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

C. CLAVE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos constructivos
en torno a eles.

-Respecta aos compañeiros e
compañeiras e amosa
actitudes de axuda e
colaboración.
-Expresa sentimentos e
emocións propias e pode
recoñecer as alleas.
-Pide por favor e da as
grazas.

CCL
CSC
CCEC
CAA
CSIEE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos constructivos
en torno a eles.

-Identifica e leva a cabo
accións de coidado,
colaboración e protección,
tanto dentro no entorno
escolar, coma no familiar.

CCL
CSC
CAA
CSIEE

40

X

X

X

20
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CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN
-Nomea e asocia lugares e
acontecementos importantes
da vida de Xesús.
-Nomea e secuencia
representacións gráficas dos
momentos esenciais da
paixón, morte e
resurrección de Xesús (do
TL de Semana Santa
traballarase únicamente a
Pascua).

X

X

X

X

Observación directa.
-Identifica o Nadal como a
Traballo de Aula.
festa por excelencia na que se
Exposicións orais e escritas.
festexa o nacemento de
Probas escritas en pequeno grupo.
Xesús.
Participación e implicación activa nas
-Identifica os lugares máis
actividades plantexadas na aula.
importantes relacionados co
Visionado de vídeos e diálogos constructivos nacemento de Neno Xesús.
en torno a eles.
-Coñece o relato da fuxida de
Xesús, María e Xosé a
Exipto.
-Identifica a Pascua como un
tempo de felicidade e
coidado relacionándoo coa
protección que provén da
propia familia.

CCL
CSC
CCEC
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 1. O SENTIDO
RELIXIOSO DO HOME
-Toma conciencia e expresa
os momentos e as cousas
que lle fan feliz a él e as
persoas do seu entorno.
-Descubre e nomea
situación nas que precisa
dos demais para vivir.
-Expresa, oral e
xestualmente, dunha forma
sinxela, gratitude pola
amizade de Deus.

BLOQUE 2. A
REVELACIÓN: DEUS
INTERVÉN NA
HISTORIA.
-Coñece, memoriza e
reconstrúe relatos bíblicos
da acción de Deus na
historia.

1ª
CRI
AV
TERI
OS
%
40

PERFiL DE ÁREA DE RELIXÓN 2º PRIMARIA
3ª
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

2ª
AV

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

C.
CLAVE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Identifica momentos que lle
aportan felicidade e benestar,
tanto na escola como no seu
entorno familiar.
-Adopta comportamentos
encamiñados ao propio benestar
e tamén pensando na procura do
benestar e felicidade dos que o
rodean.
-Recoñece e identifica
momentos e persoas aos que
precisa para ser feliz.
-É quen de amosar actitudes e
xestos de agradecemento e
respecto cara as persoas coas
que comparte vida e
experiencias .

CCL
CSC
CAA
CSIEE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.

-Coñece o relato bíblico da
parábola do bo samaritano e
identifica a través dela a súa
mensaxe de concordia e xustiza.

CCL
CSC
CCEC
CAA

AV.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X

X

X
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-Asocia expresións e
comportamentos dos
patriarcas nos relatos
bíblicos a través de recursos
interactivos.
-Dramatiza momentos da
vida dos patriarcas onde se
exprese a protección, o
cuidado e o
acompañamento de Deus.

BLOQUE 3.
XESUCRISTO,
CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN.
-Lee e expresa, verbal ou
gráficamente, o relato da
Anunciación.
-Dramatiza a misión dos
personaxes que interveñen
na Anunciación.
-Coñece o relato do
nacemento de Xesús e
descubre na actitude e
palabras dos personaxes o
valor profundo do Nadal.

X

X

X

X

Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Coñece o relato bíblico da
multiplicación dos pans e os
peixes, descubrindo nela unha
mensaxe de segundas
oportunidades, recoñecemento
dos propios erros e do empeño
en superalos e correxilos.
-Coñece as ensinanzas que
Xesús transmitiu a través das
súas propias vivencias e
palabras.
-Identifica ensinanzas de vida na
biografía de Xesús: Xesús
perdido en Xerusalén, e é capaz
de extrapólalo a súa vida cotiá
expoñendo experiencias propias.

CSIEE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Coñece o relato da
Anunciación, entende o seu
significado e identifica aos
protagonistas deste feito
relixioso.
-Pode reflectir nunha
manualidade o valor do feito da
Anunciación o os seus
protagonistas.
-Recoñece o relato do
nacemento de Xesús e aspectos
máis salientables.
-Identifica o verdadeiro sentido
e valor do Nadal.

CCL
CSC
CCEC
CAA
CSIEE

20

X

X

X
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BLOQUE 4.
PERMANENCIA DE
XESUCRISTO NA
HISTORIA: A IGREXA.
-Sinala en diferentes
expresións artísticas a
representación de Deus
como pai de todos.
-Constrúe un calendario
onde ubica os diferentes
tempos litúrxicos.

20

X

X

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Elabora traballos e
manualidades que reflictan o
papel protector de Deus.
-Localiza os tempos litúrxicos
de Nadal e Pascua e comprende
o seu valor na biografia de
Xesús.

CCL
CCEC
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
BLOQUE 1. O
SENTIDO
RELIXIOSO DO
HOME
-Lembra e narra
experiencias recentes
nas que descubriu que a
familia, os amigos e o
entorno son un regalo.
-Distingue e enumera
accións persoais que o
fan feliz ou infeliz.
-Lee, identifica e
explica coas súas
palabras as
consecuencias das
accións protagonistas
nos relatos da Torre de
Babel, e de Esdrás e
Nehemías.

PERFÍL DE ÁREA DE RELIXÓN 3º PRIMARIA
CRITERIOS 1ª
2ª
3ª
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
%
AV. AV. AV.
40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

C. CLAVE

-Empregando como guía
contos relacionados coa
educación emocional e a ed.
en valores, é capaz de
identificar as persoas que
participan activamente na súa
formación e crecemento
persoal (tanto emocional
coma físico), valorando e
agradecendo o valor destas
persoas.
-Relacionado co anterior, é
quen de verbalizar dun xeito
sosegado e razoado, accións
e sentimentos da súa vida
cotiá que lle aportan
momentos de felicidade,
identificando tamén aqueles
que lle provocan sentimentos
negativos.
-Coñece os relatos bíblicos
da “Torre de Babel” e de
“Esdrás e Nehemías”,
extrapolando as súas
ensinanzas a vida cotiá a

CCL
CSC
CCEC
CAA
CSIEE
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través da verbalización de
experiencias propias.
-É capaz de asumir as
responsabilidades e
consecuencias provocadas
polos seus propios actos e
opinións.
BLOQUE 2. A
REVELACIÓN: DEUS
INTERVÉN NA
HISTORIA.
-Aprende e ordena
cronolóxicamente os
principais feitos da
historia de Abraham.
-Coñece e describe a
misión de Abraham no
relato biblíco e na
historia de Israel.
-Expresa gráficamente
momentos
significativos de la tarea
de Abraham y su
implicación en la
historia de Israel.

20

BLOQUE 3.
XESUCRISTO,
CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN.
-Identifica os signos do

20

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Por medio de xogos
interactivos, descubre a
historia de Abraham e
establece unha orde
cronolóxica na liña temporal
da biografía do personaxe
bíblico.
-A través da elaboración de
murais e puzles ordena dun
xeito cronolóxico os aspectos
máis importantes da biografía
de Abraham.
-Comprende o papel de
Abraham e da súa familia na
historia de Israel.

CD
CCL
CSC
CCEC
CAA
CSIEE

Observación directa.

-Recoñece na súa vida cotiá

CCL

X

14

Advento como tempo
de espera.
-Recoñece e valora a
necesidade da espera
como actitude cotiá da
vida.
-Coñece o relato do
nacemento de Xesús e
descubre na actitude e
palabras dos personaxes
o valor profundo do
Nadal.
-Narra os cambios que
o Bautismo introduce
na vida de Xesús.
-Descubre e subliña,
nos relatos bíblicos
referidos a Xesús e a
historia de Israel, xestos
e accións que axudan as
persoas na búsqueda da
felicidade.

X

Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

X

X

X

X

X

X

momentos nos que a espera
adquire un protagonismo
especial, e é quen de
verbalizar os sentimentos e
emocións que lle provocan
tal espera.
-Identifica o tempo litúrxico
do Advento como o previo ao
Nadal e de preparación para
o mesmo, así como tamén as
súas características e
símbolos fundamentais.
-Coñece as características
máis importantes do tempo
litúrxico de Nadal,
identificándoos en xogos
interactivos, vídeos, imaxes,
relatos ...
-Verbaliza, coas súas propias
palabras e partindo das
experiencias propias, o
verdadeiro sentido do Nadal.
-Identifica as características
máis importantes da Semana
Santa e Pascua, a través de
visionados, xogos
interactivos, etc.
-Extrapola a súa vida cotiá e
experiencias vitais as
ensinanzas obtidas dos
relatos da torre de Babel, e de
Esdrás e Nehemías: a
humildade, segundas
oportunidades, asunción de
responsabilidades...

CSC
CCEC
CAA
CSIEE
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BLOQUE 4.
PERMANENCIA DE
XESUCRISTO NA
HISTORIA: A
IGREXA.
-Busca testimonios da
acción misioneira e
caritativa da igrexa
como continuidade da
misión de Xesús.

20

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Descubre e verbaliza
testimonios propios e do seu
entorno que reflictan
actitudes e comportamentos
de apoio, comprensión,
empatía ... cara os demais.

CCL
CSC
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
BLOQUE 1. O
SENTIDO
RELIXIOSO DO
HOME
-Lembra e acepta
situacións personais ou
sociais que precisan do
perdón.

CRITERIOS
%
40

BLOQUE 2. A
REVELACIÓN: DEUS
INTERVÉN NA
HISTORIA.
-Aprende e ordena
cronolóxicamente os
principais feitos da
historia de Moisés.
-Coñece e describe a
misión de Moisés no
relato bíblico.
-Expresa gráficamente
momentos
significativos da tarea
de Moisés na liberación
do pobo de Israel.
BLOQUE 3.
XESUCRISTO,

20

1ª
AV

X

X

X

X

20

PERFIL DE ÁREA DE RELIXÓN 4º PRIMARIA
2ª
3ª
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
AV

X

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

C. CLAVE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Toma conciencia e identifica
a necesidade de pedir perdón.
-É capaz de reflexionar sobre
as consecuencias das súas
decisións e actuacións, así
como tamén recoñecelas e
pedir perdón.

CCL
CSC
CAA

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Descubre o papel de Moisés
na historia de Israel.
-Identifica os hitos máis
salientables da historia de
Moisés.

CCL
CCEC
CAA

AV

X
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CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN.
-Analiza, comenta e
crea relatos onde
actualiza diversas
parábolas.
-Secuencia
ordenadamente escenas
da Historia da Paixón e
identifica os momentos
máis importantes desta
última etapa da
biografía de Xesús.
-Distingue e explica
momentos e frases do
relato do Horto dos
Olivos e as identifica
con rituais sacramentais
actuais.
-Entende e explica a
misión dos personaxes
que interveñen na
Anunciación.
-Identifica e explica os
signos do Advento
como tempo de espera.
-Recoñece e valora a
necesidade da espera
como actitude cotiá na
vida.
-Coñece o relato do
nacemento de Xesús e
descubre na actitude e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-identifica, comprende e
extrapola a súas propias
experiencias vitais as
mensaxes que se encerran
nas parábolas creadas por
Xesús.
-Identifica os tempos
litúrxicos de semana santa e
pascua e os relaciona cos
momentos centrais dos
últimos tempos da vida de
Xesús.
-É quen de explicar as ideas
centrais de cada un dos días
da semana santa e pascua e
relacionalos cos diferentes
rituais que caractarizan o
cristanismo.
-Explica e representa a través
de diversos formatos gráficos
o valor e sentido da
Anunciación dentro do tempo
litúrxico do Nadal.
-Identifica o tempo de Nadal
como a celebración do
nacemento de Xesús.
-Coñece o contexto histórico
no que situamos o nacemento
de Xesús.
-Expón, a través de
experiencias propias, o
verdadeiro sentido do Nadal.

CCL
CSC
CCEC
CAA

CCL
CSC
CCEC
CAA
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palabras dos personaxes
o valor profundo do
Nadal.
BLOQUE 4.
PERMANENCIA DE
XESUCRISTO NA
HISTORIA: A
IGREXA
-Describe os pasos da
celebración do
sacramento do perdón
relacionándoo con
sentido da cuaresma.
-Vincula símbolos,
significados y
momentos na
celebración da
eucaristía e os relaciona
coa Última Cea.

20

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Identifica a cuaresma como
un tempo de reflexión e
perdón.
-Recoñece as características e
simboloxía relacionada coa
cuaresma.
-É quen de comprender,
expoñer e por en práctica,
dende a propia experiencia,
procesos de reflexión e
perdón para solucionar
conflictos.
-Identifica os días máis
importantes de semana santa
e o seu significado.

CCL
CSC
CCEC
CAA
CSIEE
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1ª
CRI
AV
TERI
OS
%
BLOQUE 1. O SENTIDO
40
RELIXIOSO DO HOME

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

-Localiza, a través de
diversas fontes, biografías
que amosan o desexo do ser
humano por facer o ben.
Comparte cos compañeiros
os rasgos máis
significativos.
-Xustifica, críticamente, as
consecuencias que se
derivan de facer o ben.

BLOQUE 2. A
REVELACIÓN: DEUS
INTERVÉN NA
HISTORIA.
-Define o termo bíblico de
“Alianza”, centrándose na
figura histórica de Xosé e a

PERFIL DE ÁREA DE RELIXÓN 5º PRIMARIA
3ª
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

2ª
AV

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

C. CLAVE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Descubre dentro do seu
entorno máis cercano
exemplos de vidas,
comportamentos e actitudes
encamiñadas a procurar o
ben.
-Identifica as actitudes que
nos levan, como membros
activos da sociedade, a
construír sociedades máis
xustas.
-Reflexiona con sentido
crítico, verbaliza e explica o
que el ou ela poden aportar
en positivo na procura dun
entorno social máis xeneroso,
xusto e responsable,
valorando a súa contribución.

CCL
CSC
CAA
CSIEE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.

-Entende o valor da palabra
“alianza” e o extrapola a súa
experiencia persoal.

CCL
CCEC
CAA

AV

X

X

X

X

X

X

X

X

20

20

súa implicación na historia
do pobo de Israel.
-Explica e sintetiza os
rasgos característicos da
Alianza de Deus con seu
pobo.
-Asocia expresións e
comportamentos dos
Patriarcas nos relatos
bíblicos a través de recursos
interactivos.
-Identifica momentos da
vida dos Patriarcas onde se
expresa a protección,
coidado e o
acompañamento de Deus ao
seu pobo.
BLOQUE 3.
XESUCRISTO,
CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN.
-Selecciona, xustifica a
elección e explica, a través
de diversos recursos
gráficos, o significado
dalgúns miragres.
-Identifica os signos do
Advento como tempo de
espera e os contextualiza
dentro do feito histórico do
nacemento de Xesús.
-Recoñece e valora a
necesidade da espera como
actitude cotiá da vida.

X

X

X

X

X

X

Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Identifica os hitos máis
importantes da vida de Xosé,
establecendo a relación
familiar que se establece
entre este e Abraham.
-Coñece algún dos Patriarcas
(Abraham, Isaac, Xacobe,
Xosé, incluíndo tamén a
Xesús), e o papel que tiveron
na historia do pobo de Israel.
-Relaciona a cada un dos
Patriarcas traballados coa súa
aportación ao historia de
Israel.

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Coñece o relato da milagre
das bodas de Caná, identifica
as mensaxes que nel se
encerran.
-Sitúa no contexto histórico
adecuado os acontecementos
históricos que están
relacionados co tempo de
Advento e Nadal.
-Identifica as características e
simboloxía do tempo de
Advento.
-Coñece os relatos do

20

X

X

X

CCL
CSC
CCEC
CAA
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-Coñece o relato do
nacemento de Xesús y a
adoración dos Reis Magos
e descubre na actitude e
palabras dos protagonistas o
valor verdadeiro e profundo
do Nadal.

BLOQUE 4.
PERMANENCIA DE
XESUCRISTO NA
HISTORIA: A IGREXA
-Nomea e secuencia
representacións gráficas dos
momentos esenciais da
paixón, morte e
resurrección de Xesús.
-Sitúa no contexto histórico
do momento no que
sucederon os feitos cada un
dos acontecementos
lembrados nos tempos
litúrxicos de cuaresma,
semana santa e pascua.
-Explica e valora o
significado das palabras de
Xesús na Última Cea.
-Asocia a celebración da
Eucaristía coas palabras e
os xestos de Xesús na
Última Cea.

nacemento de Xesús e
adoración dos magos, pode
contextualizalos e situalos
geográficamente nos lugares
correctos.
-Profundiza no verdadeiro
sentido da celebración do
Nadal, partindo das súas
propias experiencias vitais.

X

20

X

X

X

X

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Recoñece, cita y explica o
sentido dos tempos litúrxicos
da cuaresma, semana santa e
pascua, establecendo unha
relación coa biografía de
Xesús, contextualizándoos no
seu momento histórico
correspondente.
-Expón as partes da vida de
Xesús que lembramos en
cada uno dos tempos
litúrxicos relacionados coa
morte de Xesús.
-Identifica os días máis
salientables da Cuaresma
Semana Santa e Pascua, os
feitos históricos que os
representan e a súa relación
coas diferentes tradicións e
rituais do cristianismo que
perviviron ata os nosos días.

CCL
CSC
CCEC
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 1. O SENTIDO
RELIXIOSO DO HOME
-Argumenta a dignidade do
ser humano en relación aos
outros seres vivos.
-Valora, en situación do seu
entorno, a dignidade de
todo ser humano con
independencia das
capacidades físicas,
cognitivas, intelectuais,
sociais, etc.
-Clasifica accións do ser
humano que respectan ou
destrúen a creación.

BLOQUE 2. A
REVELACIÓN: DEUS
INTERVÉN NA
HISTORIA.
-Coñece, interpreta e
constrúe unha línea do

CRI
TERI
OS
%
40

1ª
AV

PERFIL DE ÁREA DE RELIXÓN 6º PRIMARIA
3ª
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

2ª
AV

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

C. CLAVE

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Coñece o relato bíblico de
“David contra Goliat” e
identifica as mensaxes que a
través del Xesús quería
transmitir.
-Toma conciencia das súas
propias potencialidades e
aportacións ao grupo.
-Valora as aportacións dos
seus compañeriros,
situándoas por encima de
outras variables relacionados
co aspecto físico, social,
intelectual, etc.
-Enumera e pon en práctica
accións encamiñadas ao
coidado do entorno, e é quen
de identificar aquelas que
supoñen un dano.

CCL
CSC
CAA
CSIEE
CCEC

Observación directa.
Traballo de Aula.

-Por medio de diferentes
recurso gráficos, construe

CCL
CCEC

AV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X

X
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tempo cos principais
acontecementos e
personaxes da historia de
Israel.
-Amosa interese pola
historia de Israel e dialoga
con respecto sobre os
beneficios desta historia
para a humanidade.
-Lembra e explica
constructivamente, de modo
oral ou por escrito, accións
que reflictan o desvelarse
de Deus con pobo de Israel.
-Busca e elixe personaxes
significativos do pobo de
Israel e identifica e analiza
a resposta de fe en eles.
BLOQUE 3.
XESUCRISTO,
CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN.
-Identifica os signos do
Advento como tempo de
espera e os contextualiza
dentro do feito histórico do
nacemento de Xesús.
-Recoñece e valora a
necesidade da espera como
actitude cotiá da vida.
-Coñece o relato do
nacemento de Xesús y a
adoración dos Reis Magos
e descubre na actitude e

X

X

X

X

X

X

Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

unha liña do tempo sobreos
hitos principais da historia de
Israel.
-Extrapola determinados
aspectos da historia de Israel
a actualidade, valorando a
influencia que teñen na
sociedade actual.
-Recoñece o papel dos
patriarcas, reis, profetas …
na historia de Israel.

CAA

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Sitúa no contexto histórico
adecuado os acontecementos
históricos que están
relacionados co tempo de
Advento e Nadal.
-Identifica as características e
simboloxía do tempo de
Advento.
-Coñece os relatos do
nacemento de Xesús e
adoración dos magos, pode
contextualizalos e situalos

CCL
CSC
CCEC
CAA
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X

X

X
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palabras dos protagonistas o
valor verdadeiro e profundo
do Nadal.

BLOQUE 4.
PERMANENCIA DE
XESUCRISTO NA
HISTORIA: A IGREXA
-Nomea e secuencia
representacións gráficas dos
momentos esenciais da
paixón, morte e
resurrección de Xesús.
-Sitúa no contexto histórico
do momento no que
sucederon os feitos cada un
dos acontecementos
lembrados nos tempos
litúrxicos de cuaresma,
semana santa e pascua.
-Explica e valora o
significado das palabras de
Xesús na Última Cea.
-Asocia a celebración da
Eucaristía coas palabras e
os xestos de Xesús na
Última Cea

geográficamente nos lugares
correctos.
-Profundiza no verdadeiro
sentido da celebración do
Nadal, partindo das súas
propias experiencias vitais.
20

X

X

X

X

X

X

X

X

Observación directa.
Traballo de Aula.
Exposicións orais e escritas.
Probas escritas en pequeno grupo.
Participación e implicación activa nas
actividades plantexadas na aula.
Visionado de vídeos e diálogos
constructivos en torno a eles.

-Recoñece, cita y explica o
sentido dos tempos litúrxicos
da cuaresma, semana santa e
pascua, establecendo unha
relación coa biografía de
Xesús, contextualizándoos no
seu momento histórico
correspondente.
-Expón as partes da vida de
Xesús que lembramos en
cada uno dos tempos
litúrxicos relacionados coa
morte de Xesús.
-Identifica os días máis
salientables da Cuaresma
Semana Santa e Pascua, os
feitos históricos que os
representan e a súa relación
coas diferentes tradicións e
rituais do cristianismo que
perviviron ata os nosos días.

CCL
CSC
CCEC
CAA
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ADAPTACIÓNS PARA A DOCENCIA NON PRESENCIAL:
Tal como figura no noso Plan de Continxencia:
ENSINO NON PRESENCIAL: O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da
aula virtual (3ºEP e 4ºEP), da plataforma Edixgal (5ºEP e 6ºEP) ou dos blogues de aula (Educación Infantil, 1ºEP e 2ºEP). O profesorado realizará o
seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado ou
ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a
avaliación continua da mesma.
O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as
medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos.
13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos
períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.
14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes medidas:
a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para coñecer a evolución do estado de saúde como para continuar co
ensino a distancia.
b) Actualizar a aula virtual, a plataforma Edixgal e os blogues de aula dos niveis afectados para garantir a continuidade no proceso de ensinoaprendizaxe.
c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro.
d) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se estimen oportunas.
e) Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases.
ENSINO SEMIPRESENCIAL: En caso de alumnado que permanece na casa máis de 3 días por confinamento, pero non está enfermo, enviaránselle as
tarefas que debe realizar diariamente/semanalmente por blogue, correo, plataforma Abalar, etc
METODOLOXÍA
Segundo establece o Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade autónoma de
Galicia, así como tamén na Resolución do 11 de febreiro, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo
da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obligatoria:
 A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa e dirixida ao logro dos obxectivos e das
competencias clave,
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Fomentarase a aprendizaxe por competencias: con metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o
desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real: asTarefas integradasque lle
permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo, velando por un tratamento
equilibrado das mesmas.
Mediante o traballo colaborativo e en equipo, integraranse as distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e atenderase aos diferentes
ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo.
Aatención personalizada, velará polas necesidades individuais do alumnado, e permitirá que se establezan os mecanismos de reforzo no
momento en que se detecten dificultades de aprendizaxe.
A metodoloxía de traballo no noso centro concrétase nos seguintes puntos:

MÍNIMO POR
CURSO

3 anos

4 anos

5 anos

1º EP

2º EP

3º EP

4º EP

5º EP

6º EP

DINÁMICAS

Pelota

Pelota

Pelota

Pelota

Pelota

Pelota

Pelota

Pelota

Pelota

Grupo
nominal
(toma de
decisións)

Grupo
nominal
(toma de
decisións)

Grupo
nominal
(toma de
decisións)

Grupo
nominal
(toma de
decisións)

Grupo
nominal
(toma de
decisións)

Branco e
diana

Branco e
diana

Branco e
diana

Maleta*
(e nos cursos
onde haxa
nenos/as de
nova
incorporación)

Maleta*

Equipo de Equipo de
Manuel
Manuel
( se hai
problemas
a hora de
traballar en
equipo)
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ESTRUTURAS

Folio xiratorio
Lapis ao
centro

Folio
xiratorio

Folio
xiratorio

Folio
xiratorio

Folio
xiratorio

Folio
xiratorio

Folio
xiratorio

Folio
xiratorio

Folio
xiratorio

Lapis ao
centro

Lapis ao
centro

Lapis ao
centro

Lapis ao
centro

Lapis ao
centro

Lapis ao
centro

Lapis ao
centro

Lapis ao
centro

Lectura
compartida
con pictos

Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
compartida compartida compartida compartida

Lectura
compartida

Lectura
compartida

Parada de
3 minutos

Parada de 3
minutos

Parada de 3 Parada de 3
minutos
minutos

1,2,4 (2º,
3º
trimestre)

1,2,4

1,2,4

1,2,4

●
Traballo por proxectos e tarefas integradas, relacionados coa vida cotiá que terán que resolver de modo grupal, dentro do que permita o
protocolo Covid, interactuando e argumentando as súas decisións.
Pódese dicir que todo proxecto de traballo estruturarase en seis fases fundamentais:
Fase 1.- Que sabemos (ideas previas) e que queremos saber (preguntas que nos facemos)
Fase 2.- Busca de información: en libros, contos, revistas, internet, preguntas aos nosos maiores, vídeos … e partir de aí establecemos
Obxectivos
Tempos e espazos
Recursos
ActividadesFase 3.- Realización das actividades.
Fase 4.- Síntese – Itinerario: recapitulación do traballo e elaboración dos dossier.
Fase 5.- Avaliación: da mestra/e; dos nenos/as; de outros.
●
●

Aprender a pensar. Promoveranse estratexias para aprender a razoar e a argumentar as súas opinións; así como a defender as súas ideas.
Aprender a observar, a analizar e deducir o que entra polos nosos sentidos.
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●
Contextos compartidos: cunha periodicidade semanal realizaremos agrupamentos por ciclo para traballar tarefas, proxectos e/ou obradoiros
concretos. Este curso non poderán realizarse por establecer grupos de convivencia estables por causa da Covid 19.
●
Aprendizaxe cooperativa. Queremos impulsar as relacións entre iguais, proporcionando pautas que permitan a confrontación e modificación
dos puntos de vista, a coordinación de intereses, a toma de decisións colectivas, a axuda mutua e a superación de conflitos mediante o diálogo e a
cooperación, superando deste xeito toda forma de discriminación. Para iso, establecemos unha liña de aprendizaxe cooperativa desde 3 anos ata 6º,
traballando unhas estruturas e dinámicas básicas que se van ampliando segundo avanzan a súa escolaridade. Coa aprendizaxe cooperativa buscamos
atender á diversidade e lograr unha escola inclusiva.
*Maleta.- Realizarase cada vez que se incorporen nenos/as novos na aula.
Mundo de cores.-Cando se detecte algún problema de convivencia.
Equipo de Manuel.- No momento que xurdan problemas á hora de traballar en equipo
●
Principio de individualización da ensinanza.- Atenderase aos ritmos e necesidades individuais do alumnado; é dicir, á diversidade do
alumnado.
●
Atenderase ás intelixencias múltiples do alumno (intelixencia viso- espacial, lingüística, kinestésica- corporal, ecolóxica, lóxica matemática,
interpersoal, intrapersoal e musical).
●
Partiremos do método científico e da resolución de problemas funcionais e relacionados coa experiencia cotiá para propiciar que o
alumnado empregue habilidades de razoamento e reflexión.
●
●

Enfoque globalizado, de xeito que a través dos proxectos, tarefas e actividades a traballar se engloben todas as áreas posibles.
Aprendizaxe significativa.- tomaremos como punto de partida o que o alumno coñece e teremos en conta as súas necesidades e intereses para

crear novos coñecementos.
●
Aprendizaxe lúdica: deseñaremos actividades variadas e con gran compoñente lúdico, pois consideramos que xogando se pode aprender moito
e máis doado.
●
Participación activa: pretendemos que os alumnos aprendan facendo eles mesmos as actividades (gañando pouco a pouco en autonomía).
Deste modo, tentaremos estimular a súa actividade en todos os aspectos: manipulativo, motórico, cognitivo, afectivo...
●
Proporcionaranse variedade de recursos e espazos, así como flexibilización temporal en función das necesidades individuais ou de grupo.
No desenvolvemento desta programación é esencial o emprego da Biblioteca escolar como fonte de recursos e como mediadora na adquisición da
competencia informacional e do horto escolar como fonte de experiencias. Proporcionarase un ambiente cálido e acolledor.
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●

Autoavaliación do alumnado e do profesorado. Tanto alumnado como o profesorado terán que autoavaliar o seu traballo, as súas melloras, o

seu logro dos obxectivos, os seus puntos fortes e aqueles aspectos nos que haxa que mellorar.
●
Aprendizaxes funcionais: queremos que o alumno utilice o aprendido cando o precise, tanto na aplicación práctica do coñecemento adquirido
como na súa utilización para levar a cabo novas aprendizaxes.
●
Potenciación da lectura comprensiva e o gusto pola lectura no seu tempo de lecer como aspecto fundamental para a adquisición de
aprendizaxes..
●
Empregaranse as novas tecnoloxías da información e a comunicación como medio para mellorar a nosa expresión e como busca e
tratamento da información.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO:
Os criterios de avaliación son os que aparecen no currículo de Educación Primaria, se ben a nivel de centro estableceuse o peso de cada
un dos bloques das distintas áreas, en porcentaxes a valorar para cuantificar os resultados.
O grado mínimo de adquisición tamén está estipulado nos perfís de área onde aparecen os estandares, criterios de cualificación, grado mínimo
de adquisición, intrumentos e procedementos de avaliación, competencias clave e temporalización.
Criterios de cualificación:

ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA (1º EP)
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN
1. Amósase respetuoso e colaborador cos seus compañeiros, e valora as aportacións de cada un deles a o
traballo grupal.
2. Implícase nas tarefas que se propoñen na aula e esforzase na realización das mesmas.
3. E coidadoso na presentación dos seus traballos.
4. Nomea e asocia lugares e acontecementos importantes da vida de Xesús en relación no Nadal e a Pascua.
Traballo realizado na aula.
40%
Comportamento e relación cos compañeiros e mestre.
30%
Actitude fronte ao traballo e esforzo persoal.
30%
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ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA (2º EP)
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN
1. Coida a presentación das súas tarefas e implícase na realización das mesmas.
2. Amosa actitudes de respeto e solidariedade cara os seus compañeiros.
3. Dun xeito progresivo vai sendo cada vez máis consciente das consecuencias dos seus actos e pode anticiparse
a elas, na medida das súas posibilidades.
4. Expresa, verbal ou graficamente, o relato da Anunciación.
5. Coñece o relato do nacemento de Xesús.
6. Coñece o relatos relatos bíblico da Parábola de Bo Samaritano e identifica a sua mensaxe.
Traballo realizado na aula.
40%
Comportamento e relación cos compañeiros e mestre.
30%
Actitude fronte ao traballo e esforzo persoal.
30%

ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA (3º EP)
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN
1. Implícase de forma positiva nas actividades propostas, amosando interese por elas.
2. Adopta actitudes de colaboración e respecto cara os seus compañeiros, valorando positivamente as aportacións
de cada un deles aos traballos levados a cabo na aula.
3. Coida a presentación dos seus traballos.
4. Coñece os feitos máis importantes das aportacións de Abraham a historia do pobo de Israel.
5. Explica o sentido e símbolos dos tempos litúrxicos de Advento, Nadal, Semana Santa e Pascua.
Traballo realizado na aula.
40%
Comportamento e relación cos compañeiros e mestre.
30%
Actitude fronte ao traballo e esforzo persoal.
30%
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ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA (4º EP)
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN
1. Amosa actitudes de respeto cara outras culturas e realidades sociais e relixiosas diferentes a súa, apreciando as
aportacións de cada unha delas.
2. Compórtase dun xeito respetuoso cos demais compañeiros da aula, amosando actitudes de colaboración e
axuda.
3. Coida a presentación dos seus traballos e esforzase, na medida das súas posibilidades, na súa realización.
4. Identifica os feitos máis importantes da biografia de Moisés e o seu papel na historia de Israel.
5. Identifica os días nos que se estructura os tempos litúrxicos de cuaresma, Semana Santa e Pascua.
Traballo realizado na aula.
40%
Comportamento e relación cos compañeiros e mestre.
30%
Actitude fronte ao traballo e esforzo persoal.
30%
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ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA (6º EP)
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN
1. Amósase respetuoso e colaborador cos seus compañeiros de aula, valorando positivamente as súas aportacións
ao grupo.
2. Ten actitudes de respecto cara outras relixións ou ideoloxías do noso contorno, apreciando positivamente as
súas aportacións.
3. É capaz de amosar a súa disconformidade nun debate, de xeito crítico, responsable e respetuoso cara as
opinións dos demais.
4. Esfórzase na realización das tarefas plantexadas e é cuidadoso na súa presentación.
5. Identifica as épocas máis importantes da historia de Israel: Época dos Patriarcas, Época dos Reis, Escisión dos
Reinos de Israel, os Profetas, Xesús e surxidemento do cristianismo.
Traballo realizado na aula.
40%
Comportamento e relación cos compañeiros e mestre.
30%
Actitude fronte ao traballo e esforzo persoal.
30%
ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA (5º EP)
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN
1. É respetuoso coas opinión dos seus compañeiros e é quen de rebatilas dun xeito calmado e prudente.
2. Compórtase dun xeito respetuoso cos demais compañeiros da aula, amosando actitudes de colaboración e
axuda.
3. Coida a presentación dos seus traballos e esfórzase, na medida das súas posibilidades, na súa realización.
4. Recoñece, cita y explica o sentido dos tempos litúrxicos da cuaresma, semana santa e pascua, establecendo
unha relación coa biografía de Xesús, contextualizándoos no seu momento histórico correspondente.
5. Cita os aspectos máis importantes da vida de Xosé e o seu papel na historia de Israel.
Traballo realizado na aula.
40%
Comportamento e relación cos compañeiros e mestre.
30%
Actitude fronte ao traballo e esforzo persoal.
30%
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Para a avaliación do alumnado, como xa indicamos nos perfís de área, empregaremos diversos procedementos e instrumentos:
● Observación e rexistro do traballo diario (actitude, rendemento, progresos, traballo en grupo...)
● Revisión da caderno de traballo e das tarefas realizadas (organización do traballo, presentación...)
● Participación nas actividades propostas (autonomía, toma de decisións, relación cos compañeiros...)
● Exposicións individuais e en grupo.
● Probas de avaliación (adquisición dos contidos)
● Valoración do porfolio e do traballo en equipo.
● Autovaloracións do propio desenvolvemento do traballo.
Promoción do alumnado:
MATEMÁTICAS

LINGUA
CASTELÁ

Cualificación negativa

Cualificación
negativa

LINGUA GALEGA

Cualificación negativa
Cualificación
negativa

CIENCIAS SOCIAIS
CIENCIAS NATURAIS
INGLÉS

DECISIÓN DE PROMOCIÓN

Non promociona
Cualificación
negativa
Cualificación
negativa

Non promociona
Non promociona
3 destas disciplinas non superadas

A criterio do equipo avaliador

2 destas disciplinas non superadas

Promociona

1 destas disciplinas non superada

1 destas disciplinas non superada

Promociona

1 destas disciplinas non superada

2 destas disciplinas non superadas

Non promociona
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En catro ou máis disciplinas ben sexan troncais ou específicas

Non promociona

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES:
Organizaranse Plans de reforzo e recuperación para o alumnado que o precise segundo os modelos do centro, con actividades e tarefas específicas:
 Plan específico de reforzo educativo para alumnado con dificultades de aprendizaxe.
 Plan específico de reforzo educativo para alumnado repetidor.
 Plan específico de reforzo educativo para alumnado con materias pendentes.
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
 Recursos educativos (Internet).
 Ordenador do profesorado e da aula de informática
 Tablets
 Ebooks
 Encerado dixital
 Libros de consulta e lectura
 Cadernos
 Fichas específicas
 Xogos didácticos e materiais manipulativos específicos das distintas áreas
 Materiais diversos do contorno
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A finalidade destas medidas é adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións,
intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado da aula.
No día a día tentaremos articular medidas para acadar os obxectivos propostos, como as seguintes:
 Organización da aula en agrupamentos que posibiliten a colaboración e a cooperación: traballo en equipo, por parella, individual...
 Partir dos coñecementos previos para adaptar e individualizar o proceso de ensino-aprendizaxe.
 Potenciar a autonomía e a reflexión persoal empregando diversas metodoloxías na resolución das tarefas.
 Empregar recursos e materiais diversos: audiovisuais, manipulativos, tecnolóxicos…
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 Favorecer un clima de confianza e respecto, potenciando o diálogo no aula.
Ademais, e segundo o que nos di a LOMCE, no seu artigo 16, adecuarase o proceso de ensino aprendizaxe a aqueles nenos que requiran unha atención
educativa diferente á ordinaria por presentar NEAE (necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de
atención e hiperactividade, altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoaisou de historia
escolar)establecendo as medidas oportunas, curriculares e organizativas, do tipo de:
 Detectar as necesidades educativas o máis pronto posible coa colaboración do Departamento de Orientación.
 Mobilizar os recursos humanos e materiais precisos ante a detección de necesidades concretas dun/ha alumno/a.
 Adaptar os tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.
 Realizar programas de reforzo e de ampliación, de ser preciso, establecendo plans de reforzo individuais.
 Organizar, por parte do Departamento de Orientación, os reforzos e apoios do profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe
 Elaborar, por en práctica e manter actualizadas as necesarias AC.
 Permanencer durante un curso máis na etapa, ou flexibilizar, de ser necesario.
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, os seguintes elementos traballaranse en todas as disciplinas.







Comprensión lectora
Expresión oral e escrita
Comunicación audiovisual
Tecnoloxías da Información e Comunicación
Emprendemento
Educación cívica e constitucional

Ademais, a escola fomentará:
 Inclusión, igualdade de oportunidades e non discriminación por motivos de discapacidade.
 Igualdade efectiva entre homes e mulleres, Prevención da violencia de xénero, igualdade de trato e non discriminación.
 Promoverá a resolución pacífica de conflitos, e os valores de liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo político,paz, democracia, dereitos
humanos e rexeitamento da violencia terrorista e o especto polo estado de dereito.
 Prevención do racismo, xenofobia.
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Prevención de estereotipos sexuais e da discriminación por orientación sexual ou identidade de xénero (LGBIT).
Desenvolvemento sostible e o medio ambiente.
Riscos da explotación e abuso sexual.
Riscos derivados da utilización das tecnoloxías da información e comunicación.
Desenvolvemento do Espíritu emprendedor.
Seguridade viaria para a mellora da convivencia.
En resumo, educaremos ao noso alumnado en:
Educación para a IGUALDADE: por motivos de discapacidade, de xénero, social-económica, racial, relixiosa…
Educación para a PAZ: resolución e prevención de conflitos,violencia de xénero, terrorismo, guerra, explotacióne abuso sexual …
Educación para a SAÚDE: prevención de abuso das TICs, ludopatías, alimentación, actividade física, educación para o consumo, educación
vial…
Educación AMBIENTAL

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Nesta, como en todas as programacións, teranse en conta as actividades complementarias propostas dende os diferentes equipos do Centro, de
xeito que os contidos da disciplina sexan traballados no desenvolvemento das mesmas. Este curso haberá que artellar distintos modos de levalas a
cabo para garantir a seguridade, con respecto á covid-19.
Os equipos que funcionan no centro son:
• Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar: Apadriñamentos lectores, Contacontos, A Aventura de ler, Semana da prensa, Itinerarios lectores,
Mochila viaxeira …
• Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares: Samain, Magosto, Día da Paz...
• Equipo de Dinamización da Lingua Galega: Glosario sobre a temática anual, Festival de Panxoliñas e das Letras Galegas, O Xornaliño (revista
escolar)...
• Equipo Tics : Iniciación a robótica co proxecto Escornabots
Por outra banda, as saídas propostas ao comezo do curso (incluídas na Programación Xeral Anual do Centro) tamén forman parte do traballo diario,
pois sempre se fai un traballo previo e un traballo posterior sobre elas. Ademais faranse as saídas propostas polo claustro para realizar xunto con todos
os alumnos do Centro (magosto, saída fin de curso …).
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE:
Tan importante como avaliar ao alumnado é facer unha reflexión profunda sobre a propia labor, que servirá para modificar a labor docente cando os
resultados obtidos non sexan os esperados.
Ao longo do curso, polo menos unha vez ao trimestre, nas reunións de ciclo o Equipo de profesores do curso reunirase para valorar e tomar decisións
sobre os seguintes aspectos:
INDICADORES DE LOGRO
Preparación da clase e dos
materiais didácticos

1

2

3

4

5

Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das UD
Existe unha distribución temporal equilibrada.
O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo

Utilización dunha metodoloxía
adecuada

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. Considérase a interdisciplinariedade
(en actividades, tratamento dos contidos, etc.)
A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do
alumno/a.

Regulación da práctica docente Grao de seguimento dos alumnos..
Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes
Os criterios de promoción están acordados entre os profesores
Avaliación das aprendizaxes e Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos
información que deles se lles dá contidos.
aos alumnos e ás familias
Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables da aprendizaxe.
Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.
Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a coñecer:
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Utilización de medidas para a
atención á diversidade

• Aos alumnos.
• Ás familias.
Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de aprendizaxe

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe
As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.
Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo aos
informes psicopedagóxicos.

AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO E DA PRÁCTICA EDUCATIVA
Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos resultados. Na avaliación desta programación
participarán os profesores que impartan esta área.
O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente.
Teranse en conta os seguintes indicadores:
 Seguimento da temporalización.
 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados.
 Dificultades acaecidas.
 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación.
 Resultados trimestrais das avaliacións.
Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden supoñer:
 Unha modificación da metodoloxía empregada.
 Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación.
 Modificacións na temporalización.
 Deseño de medidas correctoras para corrixir as dificultades.
Para a avaliación desta programación teranse en conta, máis concretamente, os indicadores
establecidos no apartado anterior.
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