
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

RC-B1.2 Identificar a necesidade do perdón para ser feliz. 
RC-B1.2.1 Recordar e aceptar situacións persoais ou sociais que precisan de 
perdón. (CPAA,CCL,CSC) 

RC-B2.2 Conocer las características del perdón de Dios. 
RC-B2.2.1 Descubre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns 
relatos bíblicos. (CCL,CMCT) 

RC-B3.1 Comprender o significado de algunhas parábolas do perdón. 
RC-B3.1.1 Analiza,comenta e crea relatos donde actualiza as parábolas do 
Fillo Pródigo, do Fariseo e o Publicano. (CPAA,CCL, CMCT,CSIEE) 

RC-B3.4 Comprender e apreciar que, na súa paixón e morte, Xesús está 
cumplindo a vontade do Pai. 

RC-B3.4.1 Secuencia ordenadamente escenas da historia da Paixón e 
identifica palabras de Xesús que expresan a súa relación co Pai.(CMCT,CCL) 

RC-B4.1 Explicar que a través do Sacramento da reconciliación Deus 
concede o perdón. 

RC- B4.1.1 Coñece e explica as condicións para acollerse ao perdón de 
Deus.(CPAA,CCL) 
RC- B4.1.2 Describe os pasos da celebración do Sacramento do Perdón.(CCL) 

RC-B4.2 Diferenciar signos e momentos da celebración eucarística. 
RC- B4.2.1 Vincula símbolos, significados e momentos na celebración 
eucarística. (CPAA, CSC,CCEC) 

  

  

   

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos: 
 

- Observación e análise das producións do alumnado. 

Avaliación 
 Instrumentos: 
Producións en diferentes soportes (manuais e dixitais) 
Resolución de exercicios/problemas,producións plásticas, cuestionarios… 
Rúbrica de avaliación 

Cualificación final 

Será obtida,dado o carácter continuo,global,diagnóstico e formativo de 
avaliación, a partir das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e poderá 
modificarse en positivo en función das actividades realizadas no 3ª 
trimestre. 
Manteranse os criterios de cualificación recollidos a través da concreción 
curricular e materializados nos estándares de aprendizaxe da área, 
correspondendose cos seguintes: 
  25% actitude 
  20% rendemento 
  40% desempeño 
15% convivencia 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e  ampliación)  

Actividades  

Deseño de actividades e tarefas relacionadas coas aprendizaxes 
instrumentais básicas. 
- Plantexaento de tarefas competenciais. 
- Fichas de repaso dos contidos traballados.( debuxar 
crucigramas,completar frases, sopa de letras…) 
- Fichas de repaso de vocabulario relacionado cos temas tratados. 
- Actividades dixitais a través de app e páxinas web . 
- Escoita de narracións bíblicas online. 
 
. Tense en conta evitar a sobrecarga de tarefas e procúrase a 
flexibilidade na súa esixencia,adaptándose ás características do 
alumnado. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
As propostas preparadas para realizar na casa súbense cada luns a 
páxina web e están deseñadas para ser desenvolvidas durante a 
semana., tendo en conta a carga horaria da nosa materia. 
As tarefas son propostas que parten sempre de conceptos xa 
coñecidos polo alumnado. 
As actividades en ficha, son renviadas escaneadas ou cunha imaxe ao 
email do profesor/a ou ben ao da clase de relixión. 
No caso das familias sen conectividade, son recollidas polo Concello e 
escanedas polo equipo directivo que as reenvía ao profesorado 
correspondente. 
 
Comunicación semanal coas familias na presentación das actividades e 
organización das mesmas, a través do Abalar. 
Seguimento diario do alumnado a través das mensaxes do mail 
corporativo para a aclaración de dúbidas e resolución de posibles 
dificultades. 
Procurarase facer conexións Webex na medida do posible. 
Dispoñibilidade de contacto a través de Abalar, E-dixgal ou mail 
corporativo. 
 

Materiais e recursos 

 
Materiais: 
- Pax. Web do Centro. 
- Ferramentas para a creación dixital (flippity,)  
- Dispositivo con acceso a internet( tableta, móbil ou ordenador) 
-Webs educativas ( www.mundoprimaria.com , www.vedoque.com...) 
-Videos 
- Fichas 
-Cartulinas, pegamento, tesoiras, pinturas,lápices... 
 
Persoais: 
  -Familias 

- Mestras de apoio para o alumnado que así o precise 
- Persoal do Concello. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un comunicado dende o centro, a través de Abalar, 
informando da publicación das Adaptacións das Programacións 
Didácticas do curso 2019/2020 na páxina web do centro,garantindo 
así a súa publicidade. 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 


