
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEP CARLOS CASARES. SALVATERRA DE MIÑO 

CURSO: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA: 12 DE MAIO 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 4 CENTRO:CEP CARLOS CASARES          
CURSO:1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES. 
CURSO: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA. 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Identificar e valorar a creación como acto de amor de Deus ao 

home. 

1.1 Mostra  admiración pola natureza e respecto ás persoas. 

1.2 Identifica cousas creadas por Deus e cousas feitas polos seres 

humanos. 

1.3 Valorase a si mesmo e aos seus compañeiros como moi 

importantes para Deus. 

1.4 Pon exemplos de como poder coidar a natureza e os animais. 

2. Recoñecer que os cristiáns  formamos unha gran familia. 

2.1 Recoñece os beneficios que achega formar parte dunha familia. 

2.2 Recoñece xestos que manifestan amor e cariño cara os seus 

semellantes 

2.3 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 

2.4 Identifica a Xosé, María e Xesús como a Sagrada familia. 

3. Ler e comprender relatos bíblicos. 
3.1 Expresa  e debuxa as ideas principais dos  relatos bíblicos 

traballados. 

4. Asimilar o valor da boa educación na súa vida cotiá. 
4.1 Emprega fórmulas sinxelas de boa educación: bos días, grazas e 

ata maná. 

5. Identificar obxectos relixiosos 5.1 Coñece  vocabulario  de obxectos relixiosos. 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES. 
CURSO: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA. 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  - Mediante a observación sistemática e  análise 

das  producións do alumnado avaliarei  a presentación , a 

puntualidade e constancia a hora de presentar os traballos. 

 

Instrumentos: 

- Listas de control , o diario de clase e o caderno do alumnno. 

Cualificación final 

Resultado da media aritmética entre a  1º e 2º avaliación máis ata 

un punto polos traballos entregados este 3º trimestre: 

- Caderno e presentación de traballo 75% 

- Constancia e puntualidade a hora de presentar os traballos 25%  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.    
CURSO: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA.  

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA.  
 

  

 

 

 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  A través do blog  realizarei diferentes propostas de traballo.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

T  Todas e cada unha das actividades do blog están encamiñadas 

ao repaso dos contidos do 1º e  2º trimestre pero cun xeito de 

traballo adaptado ás novas circuntancias.  

 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos cos que conto: 

- Apuntes de elaboración propia, fichas e cuestionarios 

- Enlaces da rede. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-  Blog OS TORIBIOS:1º 
 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogostoribios 

 
 

-  Correo: 
 
 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com 

 

- Espazo Abalar para comunicarme coas familias. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias co 

alumado  

- Mensaxería instantánea 

- Teléfono 

Publicidade  

 Publicación  a través da páxina web do centro: 
(Taboleiro/información- información pais/nais na marxe 
esquerda)  
 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/ 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogostoribios
mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEP CARLOS CASARES. ALXÉN 

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA: 12 DE MAIO 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES. 
CURSO: 2º  PRIMARIA. 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA.  
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.ALXÉN 
CURSO: 2º PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Descubrir a Biblia como libro sagrado dos cristiáns, valorar 

importancia de ler libros e aprender das mensaxes que 

conteñen. 

1.1 Sinala a Biblia como o libro máis importante dos cristiáns. 

1.2 Identifica a Biblia como un conxunto de 73 libros distribuídos en 2 

partes 

 

2. Identificar a verdadeira  mensaxe  Cristián do Nadal. 
2.1 Coñece o relato do nacemento de Xesús. 

2.2 Recoñece o valor de saber esperar. 

3. Ler e comprender relatos bíblicos. 
3.1 Ordena as viñetas da historia dos diferentes relatos bíblicos. 

 

4. Recoñecer o bautismo como medio para formar parte da gran 

familia de cristiáns. 

4.1 Coñece e explica o sacramento do bautismo. 

4.2 Recoñece signos e símbolos  presentes no bautismo (auga. Luz, 

óleo...) 

5. Tomar conciencia da importancia de amar aos demais  e 

cumprir as promesas 

5.1 Sinala xestos de amor e agradecemento. 

5.2 Enumera comportamentos da vida diaria que manifestan amor. 

5.3 Comprende a necesidade de cumprir as promesas feitas. 

5.4 Expresa por escrito unha situación na que debe pedir perdón. 

6.Interpretar e analizar unha obra de arte. 
4.1 Identifica as personaxes e a escena da obra de arte. 

 
 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.  
CURSO: 2º PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  - Mediante a observación sistemática e  análise 

das  producións do alumnado avaliarei  a presentación , a 

puntualidade e constancia a hora de presentar os traballos. 

 

Instrumentos: 

- Listas  de control, o diario de clase e o caderno do alumno/a. 

Cualificación final 

Resultado da media aritmética entre a  1º e 2º avaliación máis ata 

un punto polos traballos entregados este 3º trimestre: 

- Caderno e presentación de traballo 75% 

- Constancia e puntualidade a hora de presentar os traballos 25%  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.  
CURSO: 2º PRIMARIA.  

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA.  
 

  

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A través do blog  realizarei diferentes propostas de traballo para 

o alumnado.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

T  Todas e cada unha das actividades do blog están encamiñadas 

ao repaso dos contidos do 1º e  2º trimestre pero cun xeito de 

traballo adaptado ás novas circuntancias.  

 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos cos que contamos: 

- Apuntes de elaboración propia, fichas e cuestionarios 

- Enlaces da rede. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-  Blog do 1º ciclo: 2º 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogostoribios 
 

-  Correos: o alumnado deberá enviar dúbidas  e as  tarefas para  
corrección  ao seguinte correo. 
 
 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com  

 

- Espazo Abalar para comunicarnos coas familias. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias co 

alumado  

- Mensaxería instantánea 

- Teléfono 

 

Publicidade  
 Publicación  a través da páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/ 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogostoribios
mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEP CARLOS CASARES. SALVATERRA DE MIÑO. 
CURSO: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA: 12 DE MAIO 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES. 
CURSO: 3º  PRIMARIA. 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA.  
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.ALXÉN 
CURSO: 3º PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Descubrir a Biblia como libro sagrado dos cristiáns, valorar 

importancia de ler libros e aprender das mensaxes que 

conteñen. 

1.1 Sinala a Biblia como o libro máis importante dos cristiáns. 

1.2 Identifica a Biblia como un conxunto de 73 libros distribuídos en 2 

partes 

2. Identificar a verdadeira  mensaxe  Cristián do Nadal. 
2.1 Coñece o relato do nacemento de Xesús. 

2.2 Recoñece o valor de saber esperar. 

3. Ler e comprender as ensinanzas dos relatos  bíblicos. 

3.1 Ordena as viñetas da historia dos diferentes relatos bíblicos. 

3.2 Describe os acontecentos e a ensinanza do relato bíblico. 

3.3 Aplica a ensinanza do relato bíblico a vida personal. 

4. Interpretar e analizar unha obra de arte. 
4.1 Identifica as personaxes e a escena da obra de arte. 

 

5. Tomar conciencia dos comportamentos persoais, como 

comportamentos que nos achegan a Deus ou nos afastan de 

Deus e dos demais. 

5.1  Comprende e é consciente da liberdade de elección entre o ben e 

o mal. 

5.2 Interpreta o relato bíblico de “Adán e Eva” como seres libres de 

elexir o ben e o mal.  

6. Valorar o pendón como condición indispensable para ser feliz. 

6.1 Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores. 

6.2 E quen de pedir perdón e perdoar ante os  diferentes  conflitos 

surxidos na aula. 

6.3 Expresa por escrito unha situación na que debe pedir perdón. 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.  
CURSO: 3º PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  - Mediante a observación sistemática e  análise 

das  producións do alumnado avaliarei  a presentación , a 

puntualidade e constancia a hora de presentar os traballos. 

 

Instrumentos: 

- Listas  de control, o diario de clase e o caderno do alumno/a. 

Cualificación final 

Resultado da media aritmética entre a  1º e 2º avaliación máis ata 

un punto polos traballos entregados este 3º trimestre: 

- Caderno e presentación de traballo 75% 

- Constancia e puntualidade a hora de presentar os traballos 25%  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.  
CURSO: 3º PRIMARIA.  

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA.  
 

  

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A través do blog  realizarei diferentes propostas de traballo para 

o alumnado.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

T  Todas e cada unha das actividades do blog están encamiñadas 

ao repaso dos contidos do 1º e  2º trimestre pero cun xeito de 

traballo adaptado ás novas circuntancias.  

 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos cos que conto son: 

- Apuntes de elaboración propia, fichas e cuestionarios 

- Enlaces da rede. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-  Blog do 2º ciclo: 3º 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogocanrin 
 

-  Correo: posto que eu formo parte do primeiro ciclo o alumnado 
deberá enviar dúbidas  e as  tarefas para  corrección  ao 
seguinte correo. 
 
 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com 

 

- Espazo Abalar para comunicarnos coas familias. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias co 

alumnado  

- Mensaxería instantánea 

- Teléfono 

Publicidade  

 Publicación  a través da páxina web do centro:  
 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/ 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogocanrin
mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEP CARLOS CASARES. SALVATERRA DE MIÑO. 
CURSO: 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA: 12 DE MAIO 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES. 
CURSO: 4º  PRIMARIA. 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA.  
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.ALXÉN 
CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Valorar a Biblia como libro sagrado dos cristiáns, así como 

importancia de ler libros e aprender das mensaxes que 

conteñen. 

1.1 Recoñece a Biblia como un medio de comunicación escrita 

1.2 Identifica a Biblia como un conxunto de 73 libros distribuídos en 2 

partes que nos transmite ensinanzas para a vida. 

 

2. Coñecer e identificar os tempos litúrxicos e as festas relixiosas 

2.1 Coñece os tempos litúrxicos . 

2.2 Asocia as festas cristiáns aos tempos litúrxicos. 

2.2 Identifica  e asocia símbolos cos tempos litúrxicos 

3. Ler e comprender relatos bíblicos. 

3.1 Ordena as viñetas da historia dos diferentes relatos bíblicos. 

3.2 Describe os acontecentos e a ensinanza do relato bíblico. 

3.3 Aplica a ensinanza do relato bíblico a vida personal. 

4. Identificar os sacramentos como signos da salvación de Deus. 
4.1 Sabe o nome dos 7 sacramentos e como se agrupan. 

4.2 Recoñece os signos e símbolos presentes nos sacramentos. 

5. Recoñece a necesidade de perdón do ser humano para 

alcanzar a felicidade 

5.1 Coñece o concepto de pecado e identifica a súa orixe 

5.2 Enumera bos e malos  comportamentos da vida diaria. 

5.3 Comprende a necesidade de cumprir as promesas feitas. 

5.4 Expresa por escrito unha situación na que debe pedir perdón. 

6. Interpretar un cadro e saber que expresa o contido dunha 

vidrieira 

6.1 Realiza unha descrición dos personaxes presentes nunha obra de 

arte. 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.  
CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  - Mediante a observación sistemática e  análise 

das  producións do alumnado avaliarei  a presentación , a 

puntualidade e constancia a hora de presentar os traballos. 

 

Instrumentos: 

- Listas  de control, o diario de clase e o caderno do alumno/a. 

Cualificación final 

Resultado da media aritmética entre a 1º e 2º avaliación máis ata un 

punto polos traballos entregados este 3º trimestre: 

- Caderno e presentación de traballo 75% 

- Constancia e puntualidade a hora de presentar os traballos 25%  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.  
CURSO: 4º PRIMARIA.  

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA.  
 

  

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A través do blog  realizarei diferentes propostas de traballo para 

o alumnado.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

T  Todas e cada unha das actividades do blog están encamiñadas 

ao repaso dos contidos do 1º e  2º trimestre pero cun xeito de 

traballo adaptado ás novas circuntancias.  

 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos cos que conto son: 

- Apuntes de elaboración propia, fichas e cuestionarios 

- Enlaces da rede. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-  Blog do 2º ciclo: 4º 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogocanrin 
 

-  Correo: posto que eu formo parte do primeiro ciclo o alumnado 
deberá enviar dúbidas  e as  tarefas para  corrección  ao 
seguinte correo. 
 
 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com 

 

- Espazo Abalar para comunicarnos coas familias. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias co 

alumado  

- Mensaxería instantánea 

- Teléfono 

Publicidade  
 Publicación  a través da páxina web do centro:  
 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogocanrin
mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA. 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Descubrir a estructura da Biblia  en dúas partes (AT e NT), 

coñecer algúns dos  seus libros e recoñecer a importancia das 

ensinanzas que nos ofrecen os libros en xeral, 

1.1 Manexo do texto Bíblico; sabendo buscar citas (libro, capítulo, 

versículo) 

1.2 Enumera as partes e os libros máis importantes que forman a 

Biblia. 

2. Distingue entre a forma relixiosa e científica de explicar a 

creación. 

2.1 Coñece a teoría científica da creación e o relato bíblico da 

creación. 

2.2 Contribúe a conservación da natureza, como obra de Deus. 

3. Ler e comprender relatos bíblicos (parábolas). 

3.1 Resume a ensinanza que transmite o relato. 

3.2 Describe os acontecentos e a ensinanza do relato bíblico. 

3.3 Aplica a ensinanza do relato bíblico a vida personal. 

4. coñecer as relixións monoteístas  e comparalas coa relixión 

cristián 

4.1 Enumera as relixións monoteístas 

4.2 Describe aspectos das relixións monoteítas. 

5. Identificar os tempos litúrxicos e as festas relixiosas 

5.1 Coñece os tempos litúrxicos . 

5.2 Asocia as festas cristiáns aos tempos litúrxicos. 

5.3 Identifica  e asocia símbolos cos tempos litúrxicos 

6. Coñecer o contido dos sacramentos profundizando neles como 

celebracións festivas e comunitarias da comunidade cristiá.  

 

6.1 Sabe o nome dos 7 sacramentos e como se agrupan. 

6.2 Recoñece os signos e símbolos presentes nos sacramentos 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES. 
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MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA. 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  - Mediante a observación sistemática e  análise 

das  producións do alumnado avaliarei  a presentación , a 

puntualidade e constancia a hora de presentar os traballos. 

 

Instrumentos: 

- Listas de control , o diario de clase e o caderno do alumnno. 

Cualificación final 

Resultado da media aritmética entre a  1º e 2º avaliación máis ata 

un punto polos traballos entregados este 3º trimestre: 

- Caderno e presentación de traballo 75% 

- Constancia e puntualidade a hora de presentar os traballos 25%  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  A través do blog  realizarei diferentes propostas de traballo.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

T  Todas e cada unha das actividades do blog están encamiñadas 

ao repaso dos contidos do 1º e  2º trimestre pero cun xeito de 

traballo adaptado ás novas circuntancias.  

 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos cos que conto: 

- Apuntes de elaboración propia, fichas e cuestionarios 

- Enlaces da rede. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-  Blog 3º ciclo: 5º 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogfollasnovas 
 

-  Correo: posto que eu formo parte do primeiro ciclo,  o 
alumnado deberá enviar dúbidas  e as  tarefas para  corrección  
ao seguinte correo. 
 
 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com 

 

- Espazo Abalar para comunicarme coas familias. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias co 

alumado  

- Mensaxería instantánea 

- Teléfono 

Publicidade  
 Publicación  a través da páxina web do centro:  
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogfollasnovas
mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: CEP CARLOS CASARES.ALXÉN 
CURSO: 6º PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Valorar a Biblia como libro sagrado dos cristiáns, así como 

importancia de ler libros e aprender das mensaxes que 

conteñen. 

1.1 Recoñece a Biblia como un medio de comunicación escrita 

1.2 Identifica a Biblia como un conxunto de 73 libros distribuídos en 2 

partes que nos transmite ensinanzas para a vida. 

1.3 Manexo do texto bíblico, busca citas bíblicas 

2. Descubrir  as relixións monoteístas e politéístas máis 

practicadas  e comparalas coa relixión cristián. 

 2.1 Enumera as relixións monoteístas e politeístas traballadas na aula 

2.2 Describe aspectos das relixións monoteítas e aspectos das 

relixións politeístas 

3. Ler e comprender relatos bíblicos (parábolas). 

3.1 Resume a ensinaza que transmite o relato. 

3.2 Describe os acontecentos e a ensinanza do relato bíblico. 

3.3 Aplica a ensinanza do relato bíblico a vida personal. 

4. Identificar os sacramentos do matrimonio, confirmación e a 

orde sacerdotal como sacramentos de servicio. 

4.1 Sabe o nome dos 7 sacramentos e como se agrupan. 

4.2 Recoñece os signos e símbolos presentes nos sacramentos. 

5.Manexar ferramentas dixitais para a construción de 

coñecemento e ser constante no traballo superando as 

dificultades. 

5.1 Mostra entusiasmo e remata os seus traballos. 

5.2 Usa internet para a elaboración de textos. 

6. Mostrar respecto cara as obras de arte do patrimonio cultural 

relixioso (coñecer a Luisa Roldán) 

6.1 Comprende e valora as obras de arte  na súa expresión artística, 

cultural, estética  e vivencial.. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  - Mediante a observación sistemática e  análise 

das  producións do alumnado avaliarei  a presentación , a 

puntualidade e constancia a hora de presentar os traballos. 

 

Instrumentos: 

- Listas  de control, o diario de clase e o caderno do alumno/a. 

Cualificación final 

Resultado da media aritmética entre a 1º e 2º avaliación máis ata un 

punto polos traballos entregados este 3º trimestre: 

- Caderno e presentación de traballo 75% 

- Constancia e puntualidade a hora de presentar os traballos 25%  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A través do blog  realizarei diferentes propostas de traballo para 

o alumnado.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

T  Todas e cada unha das actividades do blog están encamiñadas 

ao repaso dos contidos do 1º e  2º trimestre pero cun xeito de 

traballo adaptado ás novas circuntancias.  

 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos cos que conto son: 

- Apuntes de elaboración propia, fichas e cuestionarios 

- Enlaces da rede. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-  Blog do 2º ciclo: 6º 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogfollasnovas 
 

-  Correo: posto que eu formo parte do primeiro ciclo o alumnado 
deberá enviar dúbidas  e as  terefas para  corrección  ao 
seguinte correo. 
 
 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com 

 

- Espazo Abalar para comunicarnos coas familias. 

- Cisco Webex Meetings para videoconferencias co 

alumado  

- Mensaxería instantánea 

- Teléfono 

Publicidade  
 Publicación  a través da páxina web do centro:  
 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogfollasnovas
mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/

