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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva  

  

                                                              EDUCACIÓN INFANTIL  

  

1-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Dicir diversas formas de expresar cariño as nais.  Saber que celebramos festas(o día da nai).  

Mostrar interés e amor pola figura de María.  Coñecer o significado das festas relixiosas  

Expresar sentimentos de agradecemento.  Descubrir que Xesús tiña amigos e facía cousas para 
axudadarlles.  
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                                                                        1º DE PRIMARIA  

  

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Valorar a creación como acto de amor de Deus.  Coñece, respecta, coida a natureza.  

Recoñecer que Xesús faise home nunha familia.  Identifica a María e a Xosé como pequena comunidade que 
recibe a Xesús.  

Distinguir os espazos e tempos sagrados doutros lugares.  Respecta ao sagrado.  
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                                             2º DE PRIMARIA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDERES DE APRENDIZAXE  

Identificar apropia vida como o 
desexo de ser feliz  

Expresa cousas que o fan féliz  

Coñecer e valorar a resposta de María 
a Deus.  

Le e expresa, verbalmente o relato da 
Anunciación.  

Coñecer o ano litúrxico e os seus 
tempos.  

Fai un calendario no que coloca os 
diferentes tempos litúrxicos.  

                                              3ºDE PRIMARIA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Recoñecer que a súa familia e os seus 
amigos son un regalo de Deus.  

Narra experiencias en que a familia, 
amigos son un regalo.  

Asociar o bautizo de Xesús co 
momento de inicio da súa vida 
pública.  

Narra o relato bíblico do bautizo de 
Xesús.  
  

Recoñecer a oración como forma de 
expresión da amizade con Deus.  

Narra oracións que a comunidade 
cristián utiliza.  

                                              4º DE PRIMARIA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDERES DE APRENDIZAXE  

Identificar a necesidade do perdón 
para ser feliz.  

Acepta situacións persoais e sociais 
que necesitan de perdón.  

Comprender o significado dalgunhas 
parábolas do perdón.  

Comenta e rela algunhas parábolas: O 
fillo pródigo, a ovella perdida.  

Recoñecer a importancia que lle da 
Xesús aos mais necesitados e aos 
enfermos.  

Coñece e comparte as características 
do ben.  

  
                                        5ºDE PRIMARIA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDERES DE APRENDIZAXE  

Recoñecer que Deus creo as persoas 
con desexo de ben.  

Coñece e comparte as características 
do ben.  

Interpretar o significado da alianza de 
Deus co seu pobo.  

Define a palabra alianza.  
  

Comprender o significado dos 
milagres de Deus.  

Relata algúns milagres de Xesús.  

                                          6º DE PRIMARIA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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Comprender que a misión de Xesús 
continúa na Igrexa.  

Localiza e explica a misión apostólica 
en expresións de Xesús.  

Recoñecer e aceptar a necesidade dun  Busca, comparte, e comenta distintas  
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Salvador para ser feliz.  expresións do desexo humano de 
salvación na literatura, teatro, 
música..  

Identificar as características do 
calendario litúrxico.  

Explica o calendario litúrxico.  

  
  
  
  
  
  
  

1. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Procedementos: As tarefas serán realizadas dentro das posibilidades de 
cada alumno/a e según as circunstancias familiares. 
  

Instrumentos: presentación, dificultade, creatividade, vocabulario axeitado 

Cualificación final  

Indicar o procedemento para obter a cualificación final 
de curso: Revisión dos traballos feitos tendo en conta as 
circunstancias da 3º avaliacióne sempre para mellorar a 
nota,nunca para baixar. Por todo iso a calificación será a 
que o alumno/a tendría en condiciones normales. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro  
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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   
Proposta de actividades para imprimir(escritas e orais), para facer en rede 
,para observar, para cantar.  

Metodoloxía  
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)  

Neste 3º trimestre pasamos da ensinanza presencial a teleesnsinanza en pouco 

tempo o cal ocasionou unha cantidade de atrancos: 1-Dificultade nas 

conexións .2-Deshumanización 3-Pouca preparación entre 

profesorado,alunnado,padres.4-Acoplamiento de voces.-5ºlo más grave de 

todo el problema sanitario que a todos nos descoloca.  

Materiais e recursos  
Ordenador ,teléfono móbil, impresoras ,axuda humana externa para acercar  

fotocopias a casas .  

  
  
  
  
  
   

  
  

  
  

 3. Información e publicidade.  

Información ao 
alumnado e ás 
familias  

Web centro, aula virtual.  

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

  

  

  

  


