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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAXE UNIDADES 

BLOQUE 1. A BIBLIA 

Deus me habla no 
seu libro a Biblia. 

Xonás. 

1. Analizar e memorizar diversos 
textos bíblicos que presentan 
á Biblia como medio polo cal 
Deus nos fala, nos guía e nos 
ensina. 

1.1 Recoñece o valor da Biblia como medio polo cal 
Deus nos fala, nos guía y nos ensina. 

1.2 Identifica os mandamentos e normas que 
encontra na Biblia como parte do que Deus 
quere para él a través de debuxos. 

 

1.- Deus me fala: A Biblia 

 

BLOQUE 2. XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

A gran noticia. 

Nadal: nace Xesús. 

1. Comprender a obra redentora 
que realizou Cristo, 
analizando as implicacións 
persoais. 

1.1 Realiza traballos que expresan seu 
coñecemento dos feitos narrados na Biblia 
sobre o nacemento de Xesús. 

4.- Nadal, nace Xesús. 

 
 

BLOQUE 3. POBO DE DEUS 

Son amigo de 
Xesús. 

1. Identificar accións que son 
expresións do amor fraterno e 
de convivencia da familia da 
fe. 

1.1 Identifica situacións e accións que expresan o 
amor fraterno. 

1.2 Debuxa exemplos de coma os discípulos eran 
amigos de Xesús. 

5.- Xesús eos seus amigos. 

 

BLOQUE 4. O MUNDO QUE DEUS CREOU 

A creación. 

 

Deus coida da 
creación e me 
coida a mí. 

1. Comprender os detalles e 
características do entorno 
natural que manifestan a 
forma de ser de quen o creou, 
contrastándoas coa maneira 
no que a Biblia nos mostra a 
Deus como Creador. 

1.1  Identifica a diferencia do que es creado por  
Deus fronte ao que es produto del home. 

1.2 Coñece el relato de la creación. 
 

2.- Deus creou un mundo precioso para 
mí. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análisee valoración das tarefas creadas para a avaliación   a 
través de cartafois. 

 

Instrumentos: Cartafois. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final do curso:Será a 
media da nota dos dous trimestres anteriores. 
A ordinaria: Será a media entre os tres trimestres. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades de repaso enviadas en documentos en pdf, enlaces a 
páxinas web o máis sinxelo e práctico posible para o traballo 
autónomo do alumno. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O domingo de noite póñense as tarefas na aula virtual. Nun 
cartafol propio. 

 O alumnado vai facendo libremente a tarefa asignada. En ningún  
caso hai actividades de ampliación. 

 O profesorado está a disposición do alumnado todos os días en 
horario lectivo (de 9:00 a 14:00) para consultar as dúbidas por 
correo electrónico, principalmente.  

 Contactouse co Concello para que se fixeran chegar os materiais a 
aquelas familias que non teñen recursos económicos ou 
posibilidade de acceder a eles. Respecto as que sí, séguense os 
pasos xa descritos. 

Materiais e recursos 

 Precísase unha conexión a Internet que pode ser xestionada 
dende un dispositivo móbil (teléfono, tableta) ou dende un 
ordenador.  

 Tamén é interesante ter impresora.  

 No  caso de non posuír ningún destes elementos, o Concello fai 
chegar a documentación ás familias que o soliciten. Do contrario, 
existe a posibilidade de facer o traballo sen imprimilo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cabe dicir que dende as titorías e por parte do profesorado estase en 
comunicación coas familias por diversos medios: espazoAbalar e 
abalarMóbil, correo electrónico e incluso Whatsapp. Ademais de dar 
publicidade a estes cambios na páxina web do centro, informarase ás 
familias debidamente. 

Publicidade   Páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CONTIDOS CRITERIOS AVALiACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE UNIDADES 

BLOQUE 1. A BIBLIA 

Coñezo a Palabra de 
Deus. 

 

Estructura da Biblia: 
os libros, capítulos, 
versículos. Antigo e 
Novo Testamento. 

1. Coñecer a división en 
testamentos da  Biblia e cómo 
se busca unha pasaxe, 
identificando a Xesucristo como 
o tema principal da Biblia. 

1.1 Mostra coñecemento da estrutura 
da Biblia: seus libros e a división en 
capítulos e versículos. 
 

1. A Biblia, mi libro especial. 
 Grandes divisións. 
 Pequenas divisións. 

 

BLOQUE 2. XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

Nacemento de 
Xesús. 

 

 

1. Identificar e ordenar 
temporalmente, mediante o 
estudio de pasaxes dos 
Evanxelios, os principais feitos 
da vida de Xesús 

1.1 Coñece os feitos principais da vida 
de Xesús. 

1.2 Elabora a información recollida 
mediante debuxos, crebacabezas, 
esquemas, etc. 
 

3.  Xesús un regalo anunciado. 

 María eXosé din sí. 
 Xesús a boa nova. 
 Grandes visitas. 

BLOQUE 3. POBO DE DEUS 

Deus chama a 
Abraham. 

 

Abraham exemplo 
da confianza en 
Deus e suas 
promesas. 

1. Coñocer a historia bíblica de 
cómo comezou a formarse o 
Pobo de Deus. 

2. Analizar a través da vida de 
Abraham cómo a amizade con 
Deus implica confianza e 
obediencia. 

1.1 Identifica a Abraham como o 
primeiro patriarca do Pobo de Deus 
e escoita cómo foi o seu 
chamamento. 

2.1 Expresa a través de debuxos 
actitudes e valores que se 
desprenden  dos textos bíblicos 
propostos. 

4. Confiamos en Deus. 
 
 Chamamento de Abraham. 
 Confianza nas personas que 

nos queren. 
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BLOQUE 4. O MUNDO QUE DEUS CREOU 

A orde da creación. 

 

 

O valor das persoas. 

1. Recoñecer a Deus como creador, 
identifica rasgos do seu carácter, 
seu propósito eterno e plan de 
redención para a humanidade. 

 

2. Comprender que según la Biblia, 
la libertad y el valor de las 
personas tiene su origen en el 
hecho de que Dios creó al ser 
humano a su imagen y 
semejanza. 

1.1 Identifica  situacións concretas nas que 
Deus mostra o seu amor ás persoas en 
diversos relatos bíblicos. 

1.2 Da exemplos da creación. 
 

2.1 Expresa a través de debuxos e 
cebracabezas que Deus é o dador da 
vida. 
 

 

 

2. Qué hermosa creación! 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análisee valoración das tarefas creadas para a avaliación  a 
través de cartafois. 

 

Instrumentos: Cartafois. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Será a 
media da nota dos dous trimestres anteriores. 
Ordinaria: Será a media dos tres trimestres. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades de repaso  enviadas en documentos en pdf, enlaces a 
páxinas web o máis sinxeloe práctico  posible para o traballo 
autónomo do alumno. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O domingo de noite póñense as tarefas na aula virtual. Nun 
cartafol propio. 

 O alumnado vai facendo libremente a tarefa asignada. En ningún  
caso hai actividades de ampliación. 

 O profesorado está a disposición do alumnado todos os días en 
horario lectivo (de 9:00 a 14:00) para consultar as dúbidas por 
correo electrónico, principalmente.  

 Contactouse co Concello para que se fixeran chegar os materiais a 
aquelas familias que non teñen recursos económicos ou 
posibilidade de acceder a eles. Respecto as que sí, séguense os 
pasos xa descritos. 

Materiais e recursos 

 Precísase unha conexión a Internet que pode ser xestionada 
dende un dispositivo móbil (teléfono, tableta) ou dende un 
ordenador.  

 Tamén é interesante ter impresora.  
 No caso de non posuír ningún destes elementos, o Concello fai 

chegar a documentación ás familias que o soliciten. Do contrario, 
existen a posibilidade de facer o traballos sen imprimilo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cabe dicir que dende as titorías e por parte do profesorado estase en 
comunicación coas familias por diversos medios: espazoAbalar e 
abalarMóbil, correo electrónico e incluso Whatsapp. Ademais de dar 
publicidade a estes cambios na páxina web do centro, informarase ás 
familias debidamente. 

Publicidade    Páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAXE UNIDADES 

BLOQUE 1. DEUS NOS AMA 

- Deus nos ama tal 
como somos. 

 
- Todas as persoas 

necesitamos amar e 
ser amados. 

1. Recoñeer ao home como ser 
creado á imaxe de Deus e 
manifestar actitudes e conductas 
basadas no respeto a ésta. 

1.1 Identifica rasgos da imaxe de Deus no 
ser humano en situacións do seu 
propio entorno dialogando sobre eles 
coa familia. 

1.2 Asume responsabilidades do coidado 
do propio corpo como imaxe de Deus. 

4- Confiamos no amor  

           do Pai. 

 Salmo 23 
 Xosé vendido 

BLOQUE 2. A BIBLIA 

- A Biblia, a mensaxe 
de Deus á 
humanidade. 

 

- Deus inspirou a 
homes para que 
escribisen a súa 
Palabra. 

1. Analizar e memorizar diversos 
textos bíblicos que presentan as 
Escrituras como medio polo cal 
Deus revelou ao ser humano a súa 
vontade e propósitos para a 
humanidade. 

1.1 Explica o significado de textos bíblicos 
traballados online. 

1.2 Coñece algúns dos escritores da Biblia. 
 

2. Unha gran biblioteca. 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

- Nacemento de 
Xesús, o verdadeiro 
motivo do Nadal. 

 
- Xesús nostro 

exemplo na vida 
cristiá. 

 
 

1. Descubrir que Deus ten un 
propósito eterno de salvación para 
cada persoa. 
 
 
 
 

2. Identificar e distinguir en diversos 
textos do Novo Testamento, as 

1.1 Comprende que Xesús é o instrumento 
que Deus utiliza para traer a salvación y 
unir a xentís e xudeus na mesma 
familia. 

1.2 Comprende e valora o nacemento de 
Xesús como verdadeiro motivo do 
Nadal. 

 
2.1 Diferencia o contido básico da mensaxe 

3. Nadal é compartir. 
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- Xesús axúdanos a 
tomar boas 
decisións en nosa 
vida. 
 

ideas básicas que resumen a 
mensaxe de salvación que Xesús 
proclamou. 

 

 

de Xesucristo. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análisee valoración das tarefas creadas para a avaliación  a 
través de cartafois. 
 

Instrumentos: Cartafois 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Será a 
media da nota dos dous trimestres anteriores. 
Ordinaria: Será a media dos tres trimestres. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades de repaso  enviadas en documentos en pdf, enlaces a 
páxinas web o máis sinxelo e práctico  posible para o traballo 
autónomo do alumno. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O domingo de noite póñense as tarefas na aula virtual. Nun 
cartafol propio. 

 O alumnado vai facendo libremente a tarefa asignada. En ningún  
caso hai actividades de ampliación. 

 O profesorado está a disposición do alumnado todos os días en 
horario lectivo (de 9:00 a 14:00) para consultar as dúbidas por 
correo electrónico, principalmente.  

 Contactouse co Concello para que se fixeran chegar os materiais a 
aquelas familias que non teñen recursos económicos ou 
posibilidade de acceder a eles. Respecto as que sí, séguense os 
pasos xa descritos. 

Materiais e recursos 

 Precísase unha conexión a Internet que pode ser xestionada 
dende un dispositivo móbil (teléfono, tableta) ou dende un 
ordenador.  

 Tamén é interesante ter impresora.  

 No  caso de non posuír ningún destes elementos, o Concello fai 
chegar a documentación ás familias que o soliciten. Do contrario, 
existe a posibilidade de facer o traballo sen imprimilo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cabe dicir que dende as titorías e por parte do profesorado estase en 
comunicación coas familias por diversos medios: espazoAbalar e 
abalarMóbil, correo electrónico e incluso Whatsapp. Ademais de dar 
publicidade a estes cambios na páxina web do centro, informarase ás 
familias debidamente. 

Publicidade    Páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAXE UNIDADES 

BLOQUE 1. LA BIBLIA 

- O Nuevo 
Testamento. 
Mateo, 
Marcos, Lucas 
eXoán. Xesús, 
Deus e home. 
 

- Achegada do 
Espírito Santo. 

1. Comparar os enfoques dos 
catroevanxelios sobre a persoa de 
Xesús. 

 
 

2. Identificar versículos no libro de 
Feitos dos apóstolos onde se mostra 
que Xesús deixouao Espírito Santo 
para guiarnos eaxudarnos. 

1.1 Escoita, leee analiza os relatos bíblicos onde 
se presenta a Xesús como Fillo de Deus. 

1.2 Coñecequen son os autores dos cuatro 
evanxelios. 

 

2.1 Identifica aspasaxes bíblicas que mostra que 
Xesús deixouao Espírito Santo para 
axudarnose guiarnos. 
 

1. Unpaseo polo Novo 
Testamento. 

BLOQUE 2. JESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR Y EJEMPLO A SEGUIR 

- Ensinanzas das 
parábolas de 
Xesús. 

 
- Xesús o 

maestro. 
 

- Xesucristoo 
Señor. 
 

 

1. Analizar os encontros que tivoXesús 
con persoas que sufrían 
discriminación, a través de textos 
dos Evanxelios, descubrindo as 
actitudes que manifestoucara eles 
eas accións que realizouno seu 
favor, percatándose de que hoxe 
podemos seguir o seuexemploe 
dialogando acerca dasmaneiras 
concretas en que podemos facelo. 

1.1 Coñece os relatos bíblicos onde 
Xesucristotratou con persoasmarxinadas 
como mostra doseu amor. 

1.2 Describe por escrito accións que podesfacer 
imitando o ejemplo de Xesucristo. 

3- Proclamemos a Xesús. 

 

BLOQUE 3. O MUNDO QUE DEUS CREOU 

- Deus creouao 
ser humano a 
suaimaxeesem

1. Identificar rasgos da imaxe de Deus 
en situaciónsdo seu propio entorno 
natural e social. 

1.1 Identifica rasgos da imaxe de Deus no ser 
humano. 

1.2 Identifica efectos do pecado en contra da 

2- Deus nos fixo señores da 
creación. 
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ellanza. 
 

- A 
responsabilidad
e sobre o creado 
e a importancia 
do trabajo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Analizar a concepción bíblica do 
traballo como tarefa positiva no 
marco dadignidade humana. 

imaxe de Deus no ser humano. 
1.3 Recoñece a importancia de axudare servir 

ósdemáis elaborando unha lista con formas 
personais para practicar a ayuda e servicio a 
outraspersoas doseu entorno familiar,e 
social. 

1.4 Sabe e valora que a discriminación 
emarxinación son feitos nondesexables. 

1.5 Coñeceocoidado de Deus sobre a creación. 
 

2.1 Comprende que Deus nos deixou a 
responsabilidade de traballar polo ben deste 
mundo. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: Análisee valoración das tarefas creadas para a avaliación   
a través de cartafois. 

 

Instrumentos: Cartafois  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Será a 
media da nota dos dous trimestres anteriores. 
Ordinaria: Será a media dos tres trimestres. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades de repaso  enviadas en documentos en pdf, enlaces a 
páxinas web o más sinxeloe práctico  posible para o traballo 
autónomo do alumno. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O domingo de noite póñense as tarefas na aula virtual. Nun 
cartafol propio. 

 O alumnado vai facendo libremente a tarefa asignada. En ningún  
caso hai actividades de ampliación. 

 O profesorado está a disposición do alumnado todos os días en 
horario lectivo (de 9:00 a 14:00) para consultar as dúbidas por 
correo electrónico, principalmente.  

 Contactouse co Concello para que se fixeran chegar os materiais a 
aquelas familias que non teñen recursos económicos ou 
posibilidade de acceder a eles. Respecto as que sí, séguense os 
pasos xa descritos. 

Materiais e recursos 

 Precísase unha conexión a Internet que pode ser xestionada 
dende un dispositivo móbil (teléfono, tableta) ou dende un 
ordenador.  

 Tamén é interesante ter impresora.  

 No  caso de non posuír ningún destes elementos, o Concello fai 
chegar a documentación ás familias que o soliciten. Do contrario, 
existe a posibilidade de facer o traballo sen imprimilo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cabe dicir que dende as titorías e por parte do profesorado estase en 
comunicación coas familias por diversos medios: espazoAbalar e 
abalarMóbil, correo electrónico e incluso Whatsapp. Ademais de dar 
publicidade a estes cambios na páxina web do centro, informarase ás 
familias debidamente. 

Publicidade   Páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAXE UNIDADES 

BLOQUE 1. A BIBLIA 

- Xesús, a 
mensaxe 
central da 
Biblia. 

 
- Repaso do 

Antigo 
Testamento. 
Clasificación de 
os libros do 
Antigo 
Testamento. 
 

- As cartas ou 
epístolas do 
Novo 
Testamento. 
 

- As cartas de 
Pabloe de 
outros 
escritores. 

 

1. Comprender que Deus nos revela a 
súa vontadee propósitos a través da 
Biblia. 
 

 
 

2. Localizar na Biblia, ler e memorizar 
diversos textos, analizando a súa 
mensaxe. 
 
 

3. Coñecer a estrutura da Biblia, os 
estilos literarios usados, os 
escritores que han participado en 
cada testamento e manexala con 
autonomía. 

1.1 Compara o coñecemento que obtén de Deus 
e da Biblia a partir de súa lectura coas ideas 
ao respecto que obtén de outras fontes 
(persoas, medios de comunicación, libros…) 

 

2.1   Busca versións da Biblia online y lee textos 
neste formato. 

 

3.1 Explica con palabras propias a estructura da 
Biblia. 

3.2 Escoita e coñece os escritores que han 
participado en cada testamento, 
relacionando o autor e a súa obra. 

 

1. Unha viaxe polo Antigo 
Testamento. 

 

 

 

 

 

       2. Cartas para ti. 

BLOQUE 2. XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

- Isaías anuncia o 
nacemento de 

1. Identificar distintas profecías do 
Antigo Testamento que se refiren a 

1.1 Analiza actitudes e valores manifestados 
por diversos profetas bíblicos. 

4. Xesús un nacemento 
anunciado. 
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Xesús. 
 

- O aspecto 
cultural do 
Nadaleamensaz
e bíblica da 
encarnación. 
 

- Xesús escolleu 
a doce 
discípulos para 
realizar seus 
propósitos 

Xesús. 
 
 

2. Diferenciar o aspecto cultural do 
Nadal, da mensaxe bíblica da 
encarnación. 
 
 

3. Describir rasgos da participación de 
Xesús na historia (pasada, presente 
e futura) 

 

 

 

2.1 Relaciona as profecías de Isaías sobre o 
Mesías, coseucumprimentona vida de Xesús. 

 

 

3.1 Valora o significado do nadal, sendo capaz de 
distinguir entre o aspecto cultural desta festa 
eamensaxe bíblica da encarnación. 

 

 
BLOQUE 3. POBO DE DEUS 

- A fidelidade de 
Deus eo 
cumprimento 
das súas 
promesas. 
 

- A importancia 
da fe en Deus e 
a obediencia á 
Palabra na nosa 
relación con 
Deus. 
 

- Nacemento da 
Igrexa 

1. Descubrir e coñecer como Deus se 
revela nos seres humánsó longo da 
historia bíblica. 

 
 

2. Identificar situacións e accións que 
son expresións do amor fraterno e 
de convivencia de la familia de la fe 
en textos de los Hechos de los 
Apóstoles y las Epístolas. 
 
 
 
 

 

1.1 Identifica as personaxes destacadas doPobo 
de Deus. 
 

1.2 Identifica e valora a intervención divina nas 
experiencias dos heroes da fe. 
 

2.1 Comprende o concepto, misión e orixe da 
Igrexa. 

2.2 Relaciona a Gran Comisión de Xesús coa obra 
misioneira. 

2.3 Explica e analiza diferentes formas de 
expresar o amor fraterno. 

2.4 Identifica aspasaxes relacionadas coas acción 

3. O Artista. 
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primitiva. A 
vida dos 
primeiros 
cristiáns. 

 
3. Dialogar sobre o amor fraternal: o 

valor que ten, a posibilidade de 
experimentar hoxeo amor fraternal 
e as condicións que o fan posible. 

e situacións relatadas nos feitos e epístolas que 
son expresións de amor fraterno. 

3.1 Dialoga sobre diferentes maneiras de 
expresar amor fraternal na igrexa local. 

3.2  Diferencia utilizando as súas ideas claras, 
Igrexa universal e local. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análisee valoración das tarefas creadas para aavaliación   a 

través de cartafois. 

 

Instrumentos: Cartafois 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final do curso: Será a 
media da nota dos dous trimestres anteriores. 
Ordinaria: Será a media dos tres trimestres. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades de repaso  enviadas en documentos en pdf, enlaces a 
páxinas web o máis sinxeloe práctico  posible para o traballo 
autónomo do alumno. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O domingo de noite póñense as tarefas na aula virtual. Nun 
cartafol propio. 

 O alumnado vai facendo libremente a tarefa asignada. En ningún  
caso hai actividades de ampliación. 

 O profesorado está a disposición do alumnado todos os días en 
horario lectivo (de 9:00 a 14:00) para consultar as dúbidas por 
correo electrónico, principalmente.  

 Contactouse co Concello para que se fixeran chegar os materiais a 
aquelas familias que non teñen recursos económicos ou 
posibilidade de acceder a eles. Respecto ás que sí, séguense os 
pasos xa descritos. 

Materiais e recursos 

 Precísase unha conexión a Internet que pode ser xestionada 
dende un dispositivo móbil (teléfono, tableta) ou dende un 
ordenador.  

 Tamén é interesante ter impresora.  
 No  caso de non posuír ningún destes elementos, o Concello fai 

chegar a documentación ás familias que o soliciten. Do contrario, 
existe a posibilidade de facer o traballo sen imprimilo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cabe dicir que dende as titorías e por parte do profesorado estase en 
comunicación coas familias por diversos medios: espazoAbalar e 
abalarMóbil, correo electrónico e incluso Whatsapp. Ademais de dar 
publicidade a estes cambios na páxina web do centro, informarase ás 
familias debidamente. 

Publicidade    Páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAXE UNIDADES 

BLOQUE 1. DEUS NOS AMA 

- Deus é o noso 
refuxio. 
 

- Os profetas 
ensinan a 
confiar en Deus. 
 

- A gracia de Deus 
que libera. 

1. Recoñecer características de Deus 
que lle serven de refuxio e 
confianza. 

1.1 Expresa por diferentes medios o 
concepto bíblico de Deus como refuxio. 

1.2 Escoita a ensinanza de diferentes 
profetas sobre a confianza en Deus. 

6.Meu refuxio 

BLOQUE 2. A BIBLIA 

- Proceso de 
formación, 
transmisión e 
conservación da 
Biblia. 

 
- As linguas orixes 

da Biblia. 
 

- Traducións da 
Biblia ao español 
e a outras 
linguas do 
mundo. 

 

1. Coñecer a protección de Deus sobre 
a Biblia ao longo da historia de 
maneira que ha reservado seu 
formación, desenrolo e 
preservación ata nosos días. 

1.1 Coñece e comprende a protección de 
Deus sobre a Biblia  ao longo da historia. 

1.2 Identifica evidencias da protección de 
Deus sobre a Biblia ao longo da historia. 

1.3 Describe formas e modos que Deus 
empregou para preservar a Escritura ata 
nosos días. 

1.4 Obtén  imaxes sobre a escritura  
preservación da Biblia.  

1.Da arxila ao papiro 

2.As linguas da Biblia 

BLOQUE 3. O MUNDO QUE DEUS CREOU 
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- Deus creou ao 
home ao seu 
imaxe e 
semellanza. 
 

- A igualdadee a 
liberdade das 
persoais. 
 

- A atadura, 
consecuencias 
do pecado e seu 
solución: crer en 
Xesús. 
 

- A nova  vida en 
Cristo eo 
proceso de 
santificación do 
crente. 

1. Recoñecer ao home como ser 
creado á imaxe de Deus e 
manifestar actitudes e conductas 
baseadas no respecto nesta. 
 

 
 
 

 
2. Analizar a obra de Cristo ao noso 

favor e a importancia da fe. 
 

3. Comparar a nova vida en Cristo, co 
proceso de santificación do crente. 

1.1 Argumenta bíblicamente en relación coa 
orixe do ser humano. 

1.2 Identifica rasgos da imaxe de Deus no ser 
humano. 

1.3 Identifica efectos do pecado en contra da 
imaxe de Deus no ser humano. 

1.4 Recoñece situacións de discriminación e 
marxinación como ofensa a Deus. 

 

2.1 Relaciona o pecado como situación de a 
servidume, coa obra de Xesús de liberación. 

3.1 Analiza e compara a nova vida en Cristo, có 
proceso de santificación do crente. 

4. Así sucedeu 

BLOQUE 4. A FAMILIA E AS RELACIÓNS 

- Os proverbios 
nos ensinan a 
vivir en familia. 
 

- Diversidade e 
respecto. 

1. Extraer ensinanzas sobre a familia 
que encontran en libros da Biblia. 

 
 

2. Respectar as diferencias individuais 
e culturais. 

1.1 Identifica no libro de Proverbios diferentes 
ensinanzas acerca da familia. 
 

2.1 Debuxa deixando claro que valora a 
diversidade cultural e o respecto entre os 
seres humáns. 

 

5.¡Vive o que crees! 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análisee valoración das tarefas creadas para a avaliación   a 
través de cartafois 

 

Instrumentos: Cartafois 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Seráa 
media da nota dos dous trimestres anteriores. 
A ordinaria, a media que resulte dos tres trimestres 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades de repaso enviadas en documentos en pdf, enlaces a 
páxinas web o máis sinxeloe práctico  posible para o traballo 
autónomo do alumno. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O domingo de noite póñense as tarefas na aula virtual. Nun 
cartafol propio. 

 O alumnado vai facendo libremente a tarefa asignada. En ningún  
caso hai actividades de ampliación. 

 O profesorado está a disposición do alumnado todos os días en 
horario lectivo (de 9:00 a 14:00) para consultar as dúbidas por 
correo electrónico, principalmente.  

 Contactouse co Concello para que se fixeran chegar os materiais a 
aquelas familias que non teñen recursos económicos ou 
posibilidade de acceder a eles. Respecto as que sí, séguense os 
pasos xa descritos. 

Materiais e recursos 

 Precísase unha conexión a Internet que pode ser xestionada 
dende un dispositivo móbil (teléfono, tableta) ou dende un 
ordenador.  

 Tamén é interesante ter impresora.  
 No  caso de non posuír ningún destes elementos, o Concello fai 

chegar a documentación ás familias que o soliciten. Do contrario, 
existe a posibilidade de facer o traballo sen imprimilo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cabe dicir que dende as titorías e por parte do profesorado estase en 
comunicación coas familias por diversos medios: espazoAbalar e 
abalarMóbil, correo electrónico e incluso Whatsapp. Ademais de dar 
publicidade a estes cambios na páxina web do centro, informarase ás 
familias debidamente. 

Publicidade   Páxina web do centro. 


