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  Bloque 1. O sentido relixioxo do home e da muller.   5º curso de Primaria 

Bloque 2. A revelación. Deus intervén na Historia. 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1.1.Recoñecer e estimar que Deus creou a persoa co ansia do 
ben. 
 

  1.1.Localiza a través de diversas fontes biografías que amosan a 
ansia humanado ben.Comparte cos seus compañeiros os seus rasgos 
mais significativos.  

 1.2. Esfórzase por identificar que a adhesión o ben xenera 
felicidade. 

1.2.Xustifica prácticamente as consecuencias que se derivan de facer 
o ben  

. 
1.3.Comprender e respetar as características do que Deus 
quiere contidas no decálogo. 
 
 

1.3. Propón situación na historia que demostran o beneficio de facelo 
ben.  

2.1.Interpretala Alianza de Deus co seu pobo. 
2.1.Define o término bíblico de Alianza 
 
 

2.2.Comprender e respetalas características que o pobo de 
Deus quere contidas no decálogo. 

2.2.Explica e sintetiza os rasgos característicos da Alianza de Deus co 
seu pobo. 

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

2.3. Clasifica e é consciente do contenido do decálogo 
 
 

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

2.4. Describe coas palabras experiencias da súa vida relacionadas cos 
mandamentos. 

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

 
2.6. materiáis para ubicar cronolóxicamente  os principáis libros da 
Biblia 

  



 
 

   
   

                                                                          

 

 
  

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen 
reflectidos nas programacións iniciais.  
Os procedementos para avaliar as tarefas propostas do terceiro 
trimestre son os seguintes: 
-Comunicación bidireccional a través del Aula Virtual, correo 
electrónico e Abalar. 

 

 Instrumentos: 
Aula Virtual, correo electrónico e Abalar. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Avaliaremos segundo os resultados obtidos no 1.º e 2.º trimestre, 
da seguinte maneira: 
Faremos a media aritmética de ámbolos dous trimestres. 
A partir de aquí a cualificación e a avaliación final pode variar 
segundo o traballo feito ao longo deste trimestre, sempre que 
supoña unha mellora da nota final. 

 
Os dous primeiros trimestres farán media na cualificación final. 
O traballo feito no terceiro trimestre será valorado para a nota final 
media, obtida na fase presencial, sempre que sexa positiva para o 
alumnado de xeito individual da seguinte maneira: 
  
-         Se o alumnado participou nun 50% das actividades propostas 

a realizar ao longo deste trimestre sumará un punto á nota 
obtida do traballo da media aritmética dos dous primeiros 
trimestres. 

-         No caso de alumnado que teña suspenso algún trimestre 
anterior, o alumnado debe realizar as tarefas propostas cunha 
valoración de APTO para recuperar o/s trimestre/s suspenso/s e 
obter unha nota media mínima de SUF. Neste caso poderá facer 
outras tarefas de  ampliación dos traballos anteriores. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede na etapa de Educación Primaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Criterios de avaliación: 
 Non procede na etapa de Educación Primaria. 
 
 
 



                                                                        

 

 
 
  

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades de repaso incluien tareas que precorren os 
contidos fundamentais de tódalas unidades de trimestres 
anteriores. 
Poden utilizarse para alcanzar definitivamente ditos contidos unha 
vez finalizado o estudio da unidad.  
As actividades de reforzo están focalizadas naqueles aspectos de 
maior dificultade de cada unha das unidades didácticas. 
Incluien actividades que abordan os contidos básicos dende 
distintos puntos de vista, para así, facelos accesibles a un maior 
número de alumnos. 
As actividades de ampliación propoñen tareas que van un paso 
máis alá do visto na clase. Están planteadas con certo carácter 
lúdico, de tal maneira co alumno que de verdade poda facer máis, 
se motive para realizar este tipo de actividades. Permiten 
profundizar en contidos xa traballados 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Para facilitalo aprendizaxe nesta situación na que temos que ter 
en conta de forma determinante para a elección de instrumentos, 
a situación de cada familia en relación o acceso a medios 
tecnolóxicos e cobertura de internet así coma a posiblidade de 
implicación do seu entorno familiar.  
 
Con conectividade: Aula Virtual, Webex, Abalar, teléfono, correo 
electrónico e libro de texto. 
 
Sin conectividade: Teléfono, correo electrónico, libro de texto, 
fichas en pdf. 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual,Webex, Abalar, libro de texto e fichas en pdf. 



                                                                        

 
 

 
 

 

 

 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

I A dirección do centro enviará ás familias de Educación 

primaria que teñan activado abalarMóbil, unha mensaxe 
informando do lugar onde atopar as adaptacións das 
programacións feitas polo profesorado para este curso 2019-
20. 

Ás familias que non dispoñan, por algún motivo, desta 
aplicación, será o propio titor/a de cada aula o encargado/a de 

comunicarllo polos medios máis apropiados (email, tlf…). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


