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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

 

CURSO ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS IMPRESCINCIBLES 

1º 

 Identificar as expresións de alegría 
nas persoas ó sentir a presenza 
amorosa doutras persoas. 

 Experimenta o valor da amizade e 
da amabilidade en situacións cotiás. 

 Competencia humanizadora 

 Competencia en comunicación 
lingüística. 

2º 

 Distingue o valor do domingo para 
os cristiáns e cristiás. 

 Describe a importancia da 
experiencia de grupo como 
comunidade. 

 Competencia lingüística. 

 Competencia social e cívica. 

3º 

 Recoñece algún símbolo co que se 
representa o Espírito Santo. 

 Recoñece a Igrexa como o conxunto 
dos bautizados e bautizadas. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia lingüística. 

4º 

 Coñece e relaciona o xesto de Xesús 
no relato de Emaús coa eucaristía. 

 Coñece o relato do encontro de 
Filipe co etíope e comprende o 
significado de evanxelizar. 

 Competencia lingüística. 

 Competencia humanizadora. 

5º 

 Identifica no relato bíblico actitudes 
de compaixón e de perdón. 

 Entende que as persoas necesitan 
perdoar e ser perdoadas. 

 Competencia lingüística. 

 Competencia social e cívica. 

6º 

 Recoñece que traballar en equipo 
esixe un interés común e 
esquecerse dos particulares. 

 Recoñece os sacramentos como 
momentos de celebración para os 
cristiáns e cristiás. 

 Competencia lingüística. 

 Competencia humanizadora. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

 

 3ª avaliación: 

As actividades que se realicen da 3ª avaliación non son avaliables e polo tanto non recibirán nota. 

 

 Avaliación final: 

A cualificación final será o resultado da media da 1ª e 2ª avaliación.  

No suposto de que este resultado sexa menor que o obtido na 2ª avaliación teranse en conta as 

actividades presentadas para subir: 

o 1 punto si se presentan todas, ou 

o medio punto si se presentan algunhas delas.  

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES  

 

As actividades do 3º trimestre publícanse na Aula virtual do centro. Preséntanse en formato PDF 

para que sexan facilmente imprimibles polas familias e accesibles para todas atendendo ás 

dificultades que poidan ter de conectividade ou acceso á información.  

As actividades propostas teñen carácter optativo e están encamiñadas a traballar dous aspectos 

fundamentais: 

 A comprensión lectora: con preguntas guiadas de comprensión dun texto proposto, así como á 

ampliación e adquisición dun vocabulario específico e axeitado. 

 A educación emocional: propoñendo actividades que lles axuden a identificar os seus propios 

sentimentos así como a identificación de actitudes ou cualidades que melloran a convivencia. 

Facilitouse ás familias información de como proceder para rexistrarse no libro virtual e poder 

resolver algunhas das actividades. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 

 Información ó alumnado ou as familias: 
A información coas familias realízase a través da mensaxería abalar e dun correo electrónico 
facilitado para tal fin. A través deste correo é como me fan chegar as tarefas que resolven para seren 
correxidas, así como a resolución de dúbidas. 

 Publicidade: 
Publicación na páxina web do centro. 
 


