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DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 2021/22 

Laura Cid Novoa (titora de 3ºA) 

Alberto Vázquez Alonso (titor de 3ºB) 

Laura Cid Novoa (titora de 3ºA e coordinadora de nivel) 

Ana María Nicolás Medina (profesora de religión evangélica) 

Marisol Gándara Sánchez (profesora de lingua inglesa) 

Pablo Bermúdez Ruiz (profesor de música) 

María José Lage Roel (profesora de relixión católica) 

Manuel Casal Garrido (profesor de Educación Física) 

Natividad Yañez Teijido (profesora de AL) 

Montserrat Barros Grela e Ana Ramos Fernández (profesoras de PT) 
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ÍNDICE. ESTRUTURA E ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CONTEXTO: características do centro e do alumnado 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA (contextualizados) 

PERFÍS DE ÁREA 3º PRIMARIA: estándares distribuídos por trimestres e ponderados 

PERFÍS COMPETENCIAIS 3º PRIMARIA 

MÍNIMOS ESIXIBLES 3º PRIMARIA 

METODOLOXÍA 

 Principios metodolóxicos 

 Obxectivos metodolóxicos 

 Organización do espazo 

 Organización do tempo 

 Agrupamento do alumnado 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Obxectivos da avaliación 

 Avaliación inicial, continua e final 

 Instrumentos de avaliación 

 Criterios de calificación: RÚBRICA 

 Criterios de promoción 

 Avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe 
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11. EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

13. APLICACIÓN DO PROXECTO LECTOR NO NIVEL 
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 Unha resposta en tres planos: 

o Alumnado 

o Familia 

o Profesorado 
 

10. 
 

 

  

 

  

 

  
 

 
 

 

 

14. APLICACIÓN DO PROXECTO TIC NO NIVEL 
 

 

 

 

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

TEMAS TRANSVERSAIS E VALORES 

Habilidade

s 

Actitudes e valores 

Estratexias de aprendizaxe 
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da Comunidade Educativa o respecto e cumprimento dos dereitos, deberes e liberdades recoñecidos na Lei Orgánica do Dereito á Educación, e 

orientarase na súa práctica educativa, cara a consecución dos fins e principios previstos na dita lei e recollidos na LOE e modificada pola 

LOMCE. O noso centro defínese como democrático, pluralista e aconfesional, está xestionado cun modelo participativo, manifestándose libre 

de calquera tendencia ideolóxica ou política determinada. 

As linguas oficiais son o galego e o castelán, empregadas de acordo coa normativa vixente tanto nos programas de ensino como na fala 

cotiá entre os membros da comunidade escolar. 

O centro foi construído na ano 1976 e o edificio consta de catro plantas, formado por unha planta sótano, unha baixa e principal e dous 

andares. O recinto exterior ten un patio dividido en dúas pistas e pequenas zonas axardinadas. 

Acolle os niveis educativos de Educación Infantil (EI) e Primaria (EP) e está adscrito ao IES “Elviña”. Ten establecida unha xornada 

única cun horario de 9:00 a 14:00 h. Conta cos servizos de transporte (4 liñas de chegada e 3 de saída), Programa Madrugadores (de 7:30 a 

8:45 h) e comedor (14:00 a 16:00 h) organizado pola ANPA a través dun contrato cunha empresa do sector(ARUME). 

Asisten alumnos/as da zona de escolarización que se estende pola 2ª fase do Polígono de Elviña, Birloque, Someso, Martinete, A 

Cabana, San Vicente de Elviña , Castro de Elviña, As Rañas, Mesoiro, Penarredonda, San Cristóbal das Viñas e Ponte da Pedra. Neste curso 

temos menos alumnado debido a que se trasladaron ao centro de Novo Mesoiro. 

Podemos considerar que a maioría das familias pertencen á clase media-baixa aínda que hai dous pequenos grupos, un cun poder 

adquisitivo moi baixo e outro formado por alumnos/as procedentes de familias de etnia xitana e alumnado estranxeiro, sobre todo de orixe 

sudamericana. En xeral, o nivel de colaboración das familias é bastante satisfactorio. 

A ANPA normalmente organiza diferentes actividades en horario de tarde para o alumnado que está pendente de aprobación. 

No curso 2021/22 forman o claustro 36 mestres, distribuídos nas seguintes especialidades: 

1. CONTEXTO: características do Centro e do alumnado 
 

O CEIP “Alborada” é un centro escolar situado na 2ª fase do Polígono de Elviña, na cidade de ACoruña 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

O Proxecto Educativo do centro configúrase de acordo cos principios e valores da Constitución Española, asumindo todos os membros 
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Ao inicio do curso 2021/22 están matriculados no centro 412 nenos/as. 

A atención aos pais/nais e titores dos nosos alumnos/as é todos os luns teremos titorias con cita previa. Preferiblemente faranse de xeito 

telemático. Inciden no noso centro unhas características que debemos ter en conta á hora de elaborar a nosa Programación Didáctica e son: 

poderosamente na súa evolución. 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

 
 

 

- 
 

- 

E. Infantil: 8 (6 titorías e 2apoios) 

E. Primaria: 15 

Pedagoxía Terapéutica: 2 

Audición e Linguaxe: 2 (unha destas especialistas é compartida co CEIP Novo Mesoiro) 

Inglés:3 

Ed. Musical:1 

Ed. Física:2 

Relixión Católica:1 

Relixión Evanxélica:1 

Orientador:1 

As diferentes condicións sociais, culturais e económicas dos nosos alumnos/as, algúns con carencias graves que inciden 

Oincrementodealumnos/asnosúltimosanosoquesupónunhaenormedificultadeáhoradeorganizarecoordinar 

conxuntamentecertas actividades, uso común de espazos, atención individualizada (especialmente daqueles nenos/as 
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2. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA (contextualizados) 

1º a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o 

exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática, baseándoa 

nunca negociación democrática de normas: diálogo, escoita activa e respecto as propostas alleas cun senso crítico. 

2º c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lle permitan desenvolverse con 

autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relaciona, introducindo a figura do mediador no 

contexto onde se produce o conflito. 

3º d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 

oportunidades de homes e de mulleres e a non-discriminación de persoas con discapacidade, fundamentalmente a través da 

interiorización e convencemento de toda a comunidade educativa, de que a diversidade é unha fonte de riqueza cultural no noso Centro. 

Ademais tamén teremos en conta a coeducación a non discriminación por sexos que vai ser un aspecto fundamental no noso Centro, 

reflectido nos materiais escolares que eliximos (non estereotipados) cunha linguaxe coeducada…, e esta postura reflectirase tamén nos 

modelos de conduta que daremos o noso alumnado con menos posibilidades non facéndoos vítimas de críticas, burlas… 

4º m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 

persoas, o valor da corresponsabilidade no traballo doméstico e no coidado das outras persoas, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuizos de calquera tipo e a os estereotipos sexistas, partindo das experiencias afectivas vividas no seo familiar; 

potenciando as actitudes de valoración cara os maiores. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

que presentan dificultades de aprendizaxe, integración, adaptación...), recreos os días de chuvia serán nas diferentes aulas, 

celebracións,  conmemoracións... 
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6º b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo,   de esforzo   e de responsabilidade no estudo, así   como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal , curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe; 

fundamentalmente colaborando coas familias e coas institucións culturais e sociais do contorno: bibliotecas, Centros Cívicos… a 

través da reflexión e investigación. 

7º e f) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, a lingua castelá e unha lingua estranxeira 

desenvolvendo hábitos de   lectura e a competencia comunicativa básica que lle   permita   expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións cotiás, potenciando así o plurilingüismo e tendo presente os principios do Plan Lector. 

8º g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de 

operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaz de aplicalos a situacións da súa vida cotiá. 

9º h) Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural; así como as posibilidades de acción e de coidado deste, con 

especial atención á singularidade de Galicia: mantenemento e desenvolvemento das festas tradicionais… Coñecer mulleres e homes que 

realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega. Priorizando o coñecemento do contorno cercano: barrio, concello, 

localidade, comarca, comunidade… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5º k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a 

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Fundamentalmente a través de charlas, 

reunións, entrevistas, campañas de sensibilización para familias e nenos/as, con merendas saudables, xincanas…Para o desenvolvemento 

social e persoal a utilización de grupos cooperativos e xogos cooperativos nas distintas actividades que se realicen. 
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10º l) Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a presente na comunidade autónoma de Galicia e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. Fundamentalmente a través da vivenciación, observación, exploración e experimentación dos 

animais e plantas do noso contorno galego. Neste caso poden ser visitas programadas a lugares do contorno, parques naturais, 

granxas... acudir ás NTICES (Novas tecnoloxías da información e comunicación educativas) a través de gifs animados… ou calquera 

outra que supere a simple imaxe do libro de texto. 

11º i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espíritu 

crítico, a memoria, a atención e a imaxinación creativa ante as mensaxes que recibe e elabora. Seguindo os principios do Plan e NTICES do 

Centro. 

12º n)   Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. Colaborando con 

institucións oficiais: tráfico, policía local, asociacións de minusválidos… Participando en Campañas de Educación Vial, de 

concienciación da familia e alumnado. 

13º j) Utilizar diferentes representación e expresións artísticas e iniciarse na construcción de propostas visuais, especialmente 

museos, exposicións, concertos , representacións teatrais… 
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3.PERFÍS DE ÁREA 3º PRIMARIA: estándares distribuídos por trimestres e ponderados 
 

MATEMÁTICAS 

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

Pondera ción Estándare

s 

Pondera ción Estánd

ares 

Pondera ción Estándar

es 

 

 

10% 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas: revisa as 

operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comproba e interpreta as 

solución no contexto da situación, busca 

outras formas de resolución, etc. 

 

 

10% 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de 

traballo con preguntas apropiadas: que 

quero descubrir?, que teño?, que 

busco?, como o podo facer?, non me 

equivoquei ao facelo?, a solución é 

idónea? 

 

 
10% 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, relación 

entre os datos, contexto do problema, 

pregunta realizada 

 

 
10% 

MTB3.3.2. Explica de forma oral e por 

escrito os procesos seguidos e as 

estratexias utilizadas en todos os 

procedementos realizados. 

 

 
5% 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de 

ferramentas

 tecnolóx

icas, nomeadamente a calculadora, para 

a realización de cálculos numéricos, 

para aprender e resolver problemas. 

 

2% 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números 

ata o 10.000. 

 

5% 

MTB4.1.1. Coñece e identifica os 

elementos básicos dos corpos xeométricos 

(lado, ángulo e vértice). 

 

10% 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos 

coa operación de división dunha cifra 

na resolución de

 problemas 

contextualizados. 

 
2% 

MTB2.1.2. Aproxima números á decena, 

centena e millar. 

 
5% 

MTB4.3.1. Identifica corpos redondos e 

poliedros (prisma, pirámide, cilindro, 

cono, esfera…). 

 
5% 

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da división. 
2% 

MTB2.2.1. Realiza correctamente series 

tanto ascendentes coma descendentes. 

 

5% 

MTB4.4. Distingue entre ángulos agudos, 

rectos e obtusos. 

 

10% 

MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento. 

 
2% 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos 

e da vida cotiá números naturais ata o 

10.000. 
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10% 

MTB4.5.1. Obtén información puntual e 

describe unha representación espacial (esbozo 

dun itinerario, plano dunha pista…)tomando 

como referencia obxectos familiares. 

 

 

10% 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operación 

empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solución no 

contexto. 

 

 

5% 

MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea

 números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada una das 

súas cifras. 

 

 

 
10% 

MTB4.5.2. Interpreta e describe situación, 

mensaxes e feitos da vida diaria utilizando o 

vocabulario xeométrico axeitado: indica una 

dirección, explica un percorrido, oriéntase no 

espazo. 

 

 

 
10% 

 

MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real 

utilizando as medidas temporais e as súas 

relación. 

 

MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e 

dixitais. (En punto, medias e cuartos) 

 

 

 
2% 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de 

multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo 

mental. 

 

 

 
5% 

MTB4.6.1. Resolve problemas xeométricos 

que impliquen domino dos contidos traballados 

utilizando estratexias heurísticas de 

razoamento. 

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos 

sinxelos que impliquen dominio dos contidos 

traballados. 

 

 

 
10% 

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as 

equivalencias entre as diferentes moedas e 

billetes do sistema monetario da Unión 

Europea utilizándoas tanto para resolver 

problemas en situacións reais como 

figuradas. 

 

 

 
10% 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa 

operación de multiplicación na resolución de

 problemas 

contextualizados. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 

coa operación da multiplicación na resolución 

de problemas contextualizados. 

 

 
10% 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas: revisando as 

operación utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solución no contexto. 

 

 
10% 

MTB3.5.2. Calcula múltiplos

 e submúltiplos do euro. 

 

 
5% 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a 

multiplicación pare realizar recontos, en 

disposicións rectangulares nos que intervén a lei 

do produto. 

 

10% 

MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de 

situación do seu contorno, utilizándoos para 

construír táboas ou gráficas. 

 

10% 

MTB3.6.1. Resolve problemas de medida, 

utilizando estratexias heurísticas e de 

razoamento. 

 

10% 

MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema 

métrico decimal. Lonxitude, capacidade, masa 

ou peso. 

 

 

 

 
10% 

MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados 

atendendo a un criterio de clasificación 

 

 

 

 

10% 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso 

seguido na resolución de problemas: 

revisando as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solución no contexto. 

MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso 

seguro, suceso posible e suceso imposible. 

 

 

 

 
5% 

MTB3.1.2. Mide con diferentes instrumentos 

elixindo a unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida. 
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10% 

MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas 

extraendo a información explícita. 

  
5

% 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade e masa en forma 

simple. 

    5

% 

MTB3.2.2. Compara e ordena medidas dunha 

mesma magnitude. 

     

 

5

% 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as equivalencias 

entre diversas unidades de medida da mesma 

magnitude. 

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o 

metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude 

     

10% 

MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real 

utilizando as unidades de medida máis usuais. 

    
10% 

MTB3.6.1. Resolve problemas de medida, 

utilizando estratexias heurísticas e de 

razoamento. 

     
10% 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso 

seguido na resolución de problemas: 

revisando as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solución no contexto. 
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CIENCIAS DA NATUREZA 

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

Pondera ción Estándares Pondera ción Estándares Pondera ción Estándares 

10% CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza 

a información importante, obtén 

conclusións e comunica o resultado de 

forma oral e escrita de maneira 

ordenada, clara e limpa, en diferentes 

soportes. 

5% CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións 

e comunica o resultado de forma oral e 

escrita de maneira ordenada, clara e 

limpa, en diferentes soportes. 

4% CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza 

a información importante, obtén 

conclusións e comunica o resultado de 

forma oral e escrita de maneira 

ordenada, clara e limpa, en diferentes 

soportes. 

8% CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía 

na observación, planificación e 

execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

4% CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación, planificación e execución 

de accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

3% CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación, planificación e execución 

de accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

10% CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias 

para estudar e traballar de forma eficaz 

individualmente e en equipo, amosando 

habilidades para a resolución pacífica de 

conflitos. 

5% CNB1. 2.1. Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas do seu contorno 

mediante a observación obtén unha 

información. 

4% CNB1. 2.1. Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas do seu contorno 

mediante a observación obtén unha 

información 

22% CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de 

enerxía, os seus usos e a súa intervención 

na vida cotiá 

15% CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece 

as características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do seu 

contorno, con criterio científico. 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre 

seres vivos e inertes observando o seu 

contorno 

19% CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa 

do propio corpo, o seu funcionamento 

nun sentido global e os cambios nas 

distintas etapas da vida. 

 



CEIP ALBORADA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN 2021/22 13 

 

 

8% CNB4.1.2. Emprega actitudes 

responsables de aforro enerxético e de 

recollida de residuos na escola 

15% CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 

características das plantas do seu contorno e 

clasifícaas con criterio científico 

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e 

plantas do seu contorno, empregando 

diferentes soportes. 

19% CNB2.1.2. Coñece os principais órganos 

vitais e entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo. 

22% CNB4.2.1. Explica os cambios de estado da 

auga en fenómenos naturais e situacións da 

vida cotián. 

10% CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 

clasificación de animais e plantas. 

11% CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de 

exercicio e de alimentación sa na escola. 

5% CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelaspara 

identificar as forzas que fan que os obxectos 

se movan en situacións reais. 

CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre 

obxectos e movementos cotiáns 

15% CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, 

reprodución e alimentación dun ser vivo e as 

explica empregando diferentes soportes. 

9% CNB2.2.2. Recoñece algúns factores 

causantes das enfermidades máis habituais 

(caries, catarros, gripe e obesidade) e aplica 

actuacións para á súa prevención. 

5% CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes 

sustancias que emprega diariamente con 

respecto á auga. 

5% CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito oral 

e escrito os resultados da observación do 

ciclo vital previamente planificado. 

19% CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos 

nutrientes principais. 

5% CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas de uso 

doméstico e presenta conclusións dos 

resultados. 

12% CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso cotián 

na escola analizando o seu funcionamento. 

CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade 

de máquinas do seu contorno e os beneficios 

que producen na vida cotiá. 

9% CNB2.3.2. Diferenza entre dieta equilibrada 

e non equilibrada e elabora un menú saudable 

na escola. 
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5% CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso cotián 

na escola analizando o seu funcionamento. 

4% CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía que 

empregan obxectos, aparellos e máquinas 

sinxelas de uso habitual na vida cotiá. 

5% CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso cotián 

na escola analizando o seu funcionamento. 

  5% CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en 

función dos materiais, das ferramentas e das 

máquinas que empregan. 

  

  5% CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño 

e construción dalgún obxecto ou aparello 

sinxelo, empregando operacións matemáticas 

no cálculo previo, así como 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA 

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

Ponderación Estándares Ponderación Estándares Ponderación Estándares 

8% LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais 

sinxelos (explicacións, breves 

exposicións, narracións curtas...) 

presentando as ideas cunha coherencia 

lineal elemental e responde preguntas 

aclaratorias elementais sobre o seu 

contido. 

1% LGB1.2.1. Usa e manexa documentos 

impresos, audiovisuais e dixitais para 

obter a información máis importante e 

necesaria. 

4% L.G.B1.1.1. Comprende as ideas 

principais dun texto oral sinxelo dos 

medios de comunicación, extraendo o 

sentido global da mensaxe. 

1% LGB1.4.2. Respecta as opinións da 

persoa que fala 

1% LGB1.2.2. Selecciona informacións 

relevantes dos documentos audiovisuais 

para realizar tarefas de aprendizaxe. 

5% LGB1.1.2. Identifica quen, que e onde 

nunha noticia. 

1% LGB1.5.2. Respecta as opinións das 

persoas participantes nos 

intercambios orais. 

1% LGB1.3.4. Participa no traballo en 

grupo. 

8% LGB1.1.3. Elabora un breve resumo, a 

partir de preguntas, dun texto oral sinxelo 

e valora os informativos da radio e da 

televisión como fonte de información. 

2% LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en 

calquera situación de comunicación dentro 

da aula e valora o seu uso fóra dela. 

 
1% 

LGB1.5.4. Emprega unha postura e 

xestualidade que transmite predisposición 

para interactuar cos demais. 

1% L.G.B1.3.1. Participa nunha conversa 

entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo adecuadamente. 

2% LGB1.5.5. Exprésase cunha 

pronuncia e dicción correctas. 

5% LGB1.6.1. Elabora un discurso oral 

coherente, utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

1% LGB1.3.2. Sigue unha exposición da 

clase e extrae o sentido global e as 

informacións máis relevantes, 

preguntando se é necesario para verificar 

a súa comprensión. 
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3% LGB1.6.2. Elabora un discurso oral 

cohesivo, utilizando algúns nexos 

básicos. 

1% LGB1.9.1. Interesase por expresarse 

oralmente coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto comunicativo. 

1% LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e 

das demais, en conversas e exposicións 

sen interromper. 

2% LGB1.6.3. Amosa un discurso oral, claro, 

cunha pronuncia e entoación axeitadas e 

propias da lingua galega. 

1% LGB1.10.1. Usa, de forma xeral, unha 

linguaxe non sexista. 

1% LGB1.5.1. Respecta as quendas de 

palabra nos intercambios orais. 

2% LGB1.7.1. Elabora textos orais sinxelos 

propios dos medios de comunicación 

mediante simulación. 

1% LGB1.10.2. Identifica o uso de linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente. 

1% LGB1.5.6. Participa na conversa 

formulando e contestando preguntas 

2% LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e 

achegas dos e das demais e contribúe ao 

traballo en grupo. 

1% LGB1.12.2. Recoñece a validez da lingua 

galega para conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

1% LGB1.12.1. Identifica a lingua galega 

oral con diversos contextos profesionais: 

sanidade, educación, medios de 

comunicación... 

2% LGB1.11.1. Compara textos orais 

sinxelos producidos en diferentes 

variedades dialectais da lingua galega. 

1% LGB2.1.4. Interpreta personificacións e 

hipérboles en textos sinxelos. 

7% LB2.1.1. Comprende a información 

relevante de textos sinxelos procedentes 

dos medios de comunicación social ou 

propios de situacións cotiás. 

6% LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir de 

preguntas, dun texto sinxelo. 

2% LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral 

dun texto. 

7% LGB2.1.2. Identifica as ideas principais 

dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 

expositivo). 

3% LGB2.4.2. Relé un texto e marca as 

palabras clave para acadar a 

comprensión,cando é preciso. 

1% LGB2.1.6. Emprega o dicionario, de 

xeito guiado, para resolver as dúbidas de 

vocabulario que atopa nos textos. 

8% LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

10% LGB2.6.3. Le textos, adaptados e 

próximos á súa experiencia, en silencio, 

sen dificultade. 

7% LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo. 

2% LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 

maneira xeral, a información de sinxelos 

gráficos e ilustracións, relacionando esta 

co contido do texto que a acompaña. 
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1% LGB2.7.2. Valora as bibliotecas de aula e 

de centro como instrumento cotián de 

busca de información e fonte de recursos 

textuais diversos. 

1% LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as 

tecnoloxías da información para obter 

información e modelos para a lectura. 

2% LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o 

posible contido dun texto antes de lelo, 

axudándose do título e as ilustracións. 

1% LGB2.7.3. Participa en actividades 

literarias do centro. 

1% LGB2.5.2. Utiliza de xeito guiado 

dicionarios dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

12% LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as 

palabras. 

1% LGB2.8.1. Coida, conserva e 

organiza os seus libros. 

15% LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta 

sen dificultade. 

1% LGB2.7.1. Utiliza as biblioteca de aula e 

de centro respectando as normas básicas 

do seu o funcionamento. 

1% LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

8% LGB3.1.2. Elabora o texto, con 

coherencia xeral e de xeito creativo. 

1% LGB2.10.1. Selecciona textos do seu 

interese, en función dos seus gustos e 

preferencias. 

5% LGB3.1.1. Planifica a elaboración do 

texto, antes de comezar a escribir, 

xerando ideas, seleccionando e 

estruturando a información. 

8% LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os 

signos de puntuación (punto, coma, dous 

puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación). 

10% LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 

soportes, textos propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, mensaxes curtas, 

normas de convivencia, avisos, 

instrucións… 

5% LGB3.2.4. Escribe textos coherentes 

empregando algúns elementos de 

cohesión. 

5% LGB3.2.2. Redacta textos 

xornalísticos (noticias) e publicitarios 

(anuncios e carteis) de xeito creativo. 

10% LGB3.2.5. Resume brevemente o contido 

de textos sinxelos, a partir de preguntas, 

propios do ámbito da vida persoal ou 

familiar ou dos medios de comunicación. 
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3% LGB3.7.1. Coida a presentación dos 

textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: marxes, 

disposición no papel, limpeza, calidade 

caligráfica, separación entre parágrafos, 

interliñado. 

5% LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de 

textos (narrativos e descritivos) seguindo 

un guión establecido. 

2% LGB3.5.1. Usa de xeito guiado, 

programas informáticos de procesamento 

de texto. 

LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, 

programas informáticos de procesamento 

de texto. 

3% LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación e de expresión 

creativa. 

5% LGB3.3.1. Elabora por escrito textos do 

ámbito académico moi sinxelos 

(cuestionarios, resumos, descricións, 

explicacións...) para obter e comunicar 

información. 

2% LGB3.6.2. Ilustra creativamente os seus 

textos con imaxes redundantes co seu 

contido. 

6% LGB4.2.1. Aprecia o valor social das 

normas ortográficas e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

5% LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómics. 

5% LGB4.1.1. Sinala a denominación dos 

textos traballados e recoñece nestes, 

enunciados, palabras e sílabas. 

6% LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas 

básicas, aplicándoas nas súas producións 

escritas, con especial atención ás 

maiúsculas. 

1% LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e 

paratextuais sinxelos (ilustracións, 

subliñados, gráficos e tipografía) para 

facilitar a comprensión dos textos. 

5% LGB4.1.3. Separa as sílabas que 

conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

3% LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as 

normas morfosintácticas de colocación do 

pronome átono. 

1% LGB4.1.2. Identifica as formas 

verbais. 

1% LGB4.5.1. Usa o dicionario en papel ou 

dixital de xeito guiado. 

3% LGB4.4.1. Usa diversos conectores 

básicos entre oracións: adición e causa. 

3% LGB4.1.4. Identifica nun texto 

substantivos e adxectivos. 

1% LGB5.1.1. Escoita, memoriza e 

reproduce textos sinxelos 

procedentes da literatura popular oral 

galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, 

cancións, ditos) e da literatura galega en 

xeral. 
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2% LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos, 

antónimos e palabras polisémicas básicas. 

3% LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de 

palabras dadas e é quen de cambialo. 

1% LGB5.3.1. É quen de identificar o xénero 

literario ao que pertencen uns textos 

dados: narrativa, poesía e teatro. 

2% LGB4.7.1. Valora a lingua galega dentro 

da realidade plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

4% LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os 

signos de puntuación. 

  

1% LGB4.8.1. Identifica diferenzas, 

regularidades e semellanzas sintácticas, 

ortográficas, morfolóxicas e léxicas moi 

evidentes e básicas entre todas as linguas 

que coñece e/ou está a aprender, como 

punto de apoio para a súa aprendizaxe 

4% LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental 

adecuada nas súas producións. 

  

2% LGB5.1.2. Valora os textos da literatura 

oral galega como fonte de coñecemento 

da nosa cultura e como recurso de gozo 

persoal. 

3% LGB4.6.1. Recoñece palabras derivadas e 

compostas, identificando e formando 

familias de palabras. 

  

2% LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos 

en galego da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

3% LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos 

en galego da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 
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2% LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e 

relatos, a partir de modelos sinxelos,

 para comunicar 

sentimentos,  emocións, 

preocupacións, desexos, estados de ánimo 

ou lembranzas. 

LGB5.3.1. Recrea e compón poemas 

sinxelos e relatos breves, a partir de 

modelos sinxelos dados, para comunicar 

sentimentos, emocións, preocupacións, 

desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

1% LGB5.5.1. Participa activamente en 

dramatizacións de situacións e de textos 

literarios. 

  

2% LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera 

lingua, como vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo persoal. 

    

1% LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer 

outros costumes e formas de relación 

social, respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP ALBORADA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN 2021/22 21 

 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

Pondera ción Estándares Pondera ción Estándares Pondera ción Estándares 

5% LCB1.3.1. Participa activamente e con 

coherencia básica en diversas situacións 

de comunicación: 

Diálogos 

Exposicións orais seguindo un modelo, 

e guiadas, con axuda, cando cumpra, das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

5% LCB1.2.1. Integra de xeito global os 

recursos verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente, identificando o 

valor comunicativo destes. 

1% LCB1.1.1. Expresa de forma global, 

ideas, opinións e sentimentos con certa 

claridade. 

2% LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario 

axeitado a súa idade para expresarse con 

progresiva precisión nos diferentes 

contextos de comunicación 

3% LCB1.4.1. Identifica polo contexto o 

significado de distintas palabras 

2% LCB1.1.2. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita atenta, 

espera de quendas, respecto da opinión 

dos e das demais. 

10% LCB1.5.1. Comprende de forma global 

a información xeral de textos orais de 

uso habitual, do ámbito escolar e social, 

identifica o tema e selecciona as ideas 

principais: noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, 

receitas médicas…. 

1% LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a 

información recollida, para levar a cabo 

diversas actividades en situacións de 

aprendizaxe. 

2% LCB1.2.2. Exprésase

 cunha pronunciación e 

unha dicción correctas. 

5% LCB1.7.2. Interpreta diferentes 

personaxes, reflectindo as súas 

características esenciais, memorizando e 

representando as súas accións e xestos 

máis definitorios 

3% LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os 

medios audiovisuais e dixitais para obter 

información. 

2% LCB1.5.3. Responde preguntas sinxelas 

correspondentes á comprensión literal. 

5% LCB2.2.1. Resume, respondendo a 

preguntas e reflectindo as ideas 

principais, textos de diversa tipoloxía 

textual. 

5% LCB1.6.3. Comprende de forma global o 

contido principal dunha entrevista, 

noticia ou debate infantil procedente dos 

medios de comunicación. 

5% LCB1.6.2. Transforma en noticias 

sinxelas feitos cotiás próximos á súa 

realidade, imitando modelos. 
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5% LCB2.2.2. Distingue en textos do ámbito 

escolar e social e de forma xeral, entre as 

diversas tipoloxías atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e á súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos). 

5% LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha 

secuencia coherente elemental, utilizando 

nexos básicos. 

3% LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos 

literarios, non literarios e propios, sinxelos e 

breves, axeitados aos seus gustos e intereses. 

5% LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito 

guiado, diferentes fontes bibliográficas e 

textos en soporte informático para obter 

información sobre temas do seu interese e 

necesarios para as súas tarefas de aula. 

5% LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a 

linguaxe oral para comunicarse e aprender: 

escoita e pregunta para asegurar a 

comprensión. 

5% LCB1.8.1. Elabora comprensiblemente textos 

orais breves e sinxelos do ámbito escolar e 

social, adecuados ao nivel, imitando modelos. 

10% LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes 

soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, 

do ámbito escolar e social, utilizando 

elementos de cohesión básicos: noticias, 

contos, folletos informativos, narracións, 

textos científicos, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

2% LCB2.3.1. Identifica as palabras clave dun 

texto. 

2% LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, 

diferentes tipos de textos apropiados á súa 

idade. 

5% LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e 

ortográficas básicas, propias do nivel. 

2% LCB2.3.5. Iníciase na utilización do 

dicionario de xeito guiado. 

1% LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos 

próximos á súa experiencia. 

5% LCB3.3.1. Emprega, de xeito guiado e 

segundo modelos, estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

2% LCB2.4.1. Dedica momentos de lecer para a 

lectura voluntaria. 

5% LCB2.2.3. Elabora glosarios coas novas 

palabras. 
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5% LCB3.3.2. Utiliza, con axuda e para escribir 

textos sinxelos, borradores que amosan: a 

xeración e selección de ideas, a revisión 

ortográfica e da secuencia coherente do 

escrito. 

8% LCB2.4.3. Identifica e resume o argumento de 

lecturas realizadas e dá referencias básicas, 

como o título. 

2% LCB2.3.2. Activa, de forma guiada, 

coñecementos previos para comprender un 

texto. 

 LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas 

sinxelas a partir de datos obtidos de 

experiencias realizadas. 

2% LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre 

información e publicidade. 

1% LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido 

do texto a partir do título e de ilustracións 

redundantes. 

2% LCB3.6.1. Usa con axuda as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para escribir, 

presentar os textos e buscar información. 

1% LCB2.7.2. Formula hipótese, de xeito guiado, 

sobre a finalidade de diferentes textos moi 

sinxelos a partir da súa tipoloxía, e dos 

elementos lingüísticos e non lingüísticos moi 

redundantes, axeitados á súa idade. 

2% LCB2.3.4. Relaciona a información contida 

nas ilustracións coa información que aparece 

no texto. 

2% LCB3.7.1. Produce os textos establecidos no 

plan de escritura axeitados á súa idade e 

nivel. 

2% LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

para buscar información 

1% LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus 

libros. 

10% LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías 

gramaticais básicas: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar características do 

nome, expresar acción. LCB4.1.1. Utiliza de 

xeito guiado categorías gramaticais básicas: o 

nome, artigo, adxectivo, verbo 

3% LCB3.1.3. Reproduce textos ditados 

sinxelos. 

10% LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

5% LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos 

verbais: presente, pasado e futuro, ao producir 

textos orais e escritos 

1% LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

8% LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia 

de xénero e número, na expresión oral e 

escrita. 
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5% LCB4.2.3. Recoñece a oración simple, 

distingue suxeito e predicado. 

LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal 

e predicado nas oracións simples. 

1% LCB3.2.1. Valora a súa propia produción 

escrita, así como a produción escrita dos seus 

compañeiros. 

10% LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe básica nas 

producións escritas propias. 

2% LCB4.3.1. Clasifica e usa os tipos de nomes 

para elaborar textos escritos sinxelos 

10% LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma 

guiada, textos sinxelos, que ilustra con 

imaxes, en diferentes soportes (papel e 

dixital), de carácter redundante co contido: 

carteis publicitarios, anuncios e cómics. 

6% LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, 

distintos programas educativos dixitais. 

5% LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as normas de 

acentuación (sílabas tónicas) nas súas 

producións escritas. 

2% LCB3.5.1. Exprésase, por escrito, evitando 

unha linguaxe non sexista e respectuosa coas 

diferenzas. 

10% LCB4.5.1. Valora a diversidade 

lingüística da comunidade autónoma. 

5% LCB4.6.1.          Compara aspectos 

(gráficos,sintácticos,léxicos) das linguas que 

coñece. 

5% LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 

5% LCB5.1.1. Valora e recoñece de forma global, 

distintos textos literarios sinxelos, como fonte 

de lecer e de información. 

2% LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con 

axuda, a linguaxe figurada en textos literarios 

(personificacións) 

7% LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas, 

antónimas, polisémicas, frases feitas, na 

expresión oral e escrita. 

2% LCB5.2.1. Realiza, de xeito guiado, lecturas 

comentadas de textos narrativos sinxelos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptacións 

de obras clásicas e literatura actual. 

2% LCB5.6.1. Realiza dramatizacións 

individualmente e en grupo de textos literarios 

breves e sinxelos, axeitados á súa idade. 

7% LCB4.2.2. Utiliza, segundo modelo, prefixos 

e sufixos e crea palabras derivadas. 

5% LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns e adiviñas 

  8% LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas 

súas composicións escritas. 

5% LCB5.5.1. Memoriza e reproduce textos orais 

moi sinxelos adecuados á súa idade: contos, 

poemas ou cancións 

  10% LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos 

literarios moi sinxelos (contos, poemas) a 

partir de pautas ou modelos dados. 

5% LCB.7.1. Valora a literatura en calquera 

lingua, especialmente en lingua galega, como 

vehículo de comunicación e como recurso de 

lecer persoal. 
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 CIENCIAS SOCIAIS 

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

Pondera ción Estándar

es 

Ponder ación Estánda

res 

Pondera ción Estándares 

 

 
20% 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas coidando a súa presentación, ten 

iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

 
10% 

CSB1.1.1.Busca

 informa

ción (empregando as TIC e outras 

fontes directas e indirectas), selecciona 

a relevante, a organiza, analiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica 

oralmente e/ou por escrito. 

 

 

 
16,6% 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e 

de grupo e, emprega estratexias de traballo 

cooperativo adoitando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario e respecta os 

principios básicos do funcionamento democrático 

 

 
10% 

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía 

propia da área e comprende textos 

sinxelos de carácter social, xeográfico e 

histórico. 

 
10% 

CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela 

os elementos básicos que forman un 

ecosistema identificando as 

actividades humanas que orixinan 

desequilibrios neles e cita algunha 

medida de respecto e recuperación. 

 
5% 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos 

principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 

recoñece algunha das súas características básicas 

empregando as TIC 

 

 
10% 

CSB4.1.1.Recoñece o século como 

unidade de medida do tempo histórico 

e localiza feitos situándoos como 

sucesivos a.C o d. 

CCSB4.1.1.Utiliza os conceptos 

temporais: pasado, presente e futuro 

nas conversas da vida cotiá. 

 
10% 

CSB3.2.1.Recoñece, partindo da 

realidade galega, a diversidade 

cultural, social, política e lingüística 

nun mesmo territorio como fonte de 

enriquecemento cultural. 

 

 
5% 

CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os 

movementos terrestres, o eixe do xiro e os 

polos xeográficos. 

CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da 

súa contorna e coñece algúns usos aos que se 

destinan. 
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10% 

CSB4.1.2.Sitúa nunha liña do tempo feitos 

do pasado da súa contorna datando os 

comezos e finais das épocas estudadas. 

 
5% 

CSB3.3.1.Define demografía, 

comprende os principais conceptos 

demográficos e represéntaos en gráficas 

sinxelas. 

 

 
10% 

CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, como 

se produce o cambio entre o día e a noite e as 

estacións do ano como consecuencia dos 

movementos terrestres. 

10% CSB4.2.1.Identifica no tempo e no espazo 

algúns dos restos ou acontecementos da 

Prehistoria e da Idade Antiga de Galicia, 

describindo algunha característica 

fundamental. 

CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de 

medida do tempo e se inicia no seu manexo 

10% CSB3.4.1.Diferencia entre materias primas 

e produtos elaborados e os asocia cos 

diferentes sectores produtivos e económicos 

da contorna. 

 
3% 

CSB2.2.3.Identifica a Lúa como satélite da 

Terra e describe algunha das súas 

característica principais. 

 
10% 

CSB4.2.2.Distingue entre prehistoria e 

historia recoñecendo a importancia das 

manifestacións escritas como avances que 

supoñen a transición entre esas épocas. 

 
5% 

CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as 

normas básicas de circulación. 

 

 
0,4% 

CSB2.3.1.Identifica, nomea e describe as 

capas da Terra. 

 
10% 

CSB4.2.3.Describe algúns aspectos 

relacionados coa forma de vida e as 

estruturas básicas de organización social da 

cultura castrexa. 

 
10% 

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os 

seus elementos e recoñece as diferentes 

tipos de paisaxe básicas na comunidade 

autónoma 

 
5% 

CSB2.3.2. Explica que é un volcán e que 

acontece cando entra en erupción e nomea 

algunha medida para previr danos. 

 

 
10% 

CSB4.3.1.Identifica algúns vestixios do 

pasado na contorna e recoñevalor como 

fonte histórica. 

 
10% 

CSB2.14.1. Localiza nun mapa os principais 

elementos da paisaxe: unidades de relevo e 

ríos máis importantes da comunidade 

autónoma. 

 
5% 

CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de 

representación da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos. 

 
10% 

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o 

patrimonio natural, histórico, cultural e 

artístico do contorno próximo e asume as 

responsabilidades que supón a súa 

conservación e mellora 

 
10% 

CSB2.15.1.Explica o impacto e as 

consecuencias negativas que a acción 

humana ten sobre o medio máis próximo. 

 
5% 

CSB2.5.1. Diferencia entre plano, mapa e 

planisferios, interpreta unha escala sinxela 

nun mapa e identifica signos convencionais 

máis usuais e básicos que poden aparecer nel. 
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10% 

CSB2.15.2.Explica a importancia de coidar 

a atmosfera e as consecuencias de non 

facelo. 

 
5% 

CSB2.6.1.Oriéntase no espazo empregando 

algunha técnica de orientación e instrumento. 

   
5% 

CSB2.15.3 Propón algunhas medidas para o 

desenvolvemento sostible e un consumo 

responsable. 

 
5% 

CSB2.7.1.Identifica e nomea fenómenos 

atmosféricos e describe as causas que 

producen a formación das nubes e as 

precipitacións. 

   
5% 

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases 

nas que se produce o ciclo da auga. 

 
5% 

CSB2.8.1.Identifica e sabe usar os distintos 

aparellos de medida que se utilizan para a 

recollida de datos atmosféricos. 

     
10% 

CSB2.9.1.Describe unha estación 

meteorolóxica, explica a súa función, 

confecciona e interpreta gráficos moi básicos 

de temperaturas e precipitacións. 

    10% CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo 

sinxelos de Galicia distinguindo os seus 

elementos principais. 

     
5% 

CSB2.11.1.Diferencia entre clima e tempo 

atmosférico. 

     
5% 

CSB2.11.2.Nomea as tres grandes zonas 

climáticas do planeta e identifica algunha 

característica principal que se identifique co 

clima da súa contorna. 
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VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

Pondera ción Estánd

ares 

Pondera ción Estánda

res 

Pondera ción Estándares 

5% VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os 

trazos característicos da súa 

personalidade e verbaliza as 

conclusións. 

5% VSCB1.4.1. Traballa en equipo 

valorando o esforzo individual e 

colectivo para a consecución de 

obxectivos. 

7% VSCB1.1.2. Expresa a percepción da 

súa propia identidade, integrando a 

representación que fai dun mesmo ou 

dela mesma e a imaxe que expresan os 

demais. 

6% VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e 

ás demais persoas 

5% VSCB1.4.3. Realiza unha 

autoavaliación responsable da 

execución das tarefas con axuda dunha 

persoa adulta. 

6% VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á 

toma de decisión 

6% VSCB1.3.3. Expresa os seus 

sentimentos, necesidades e dereitos, 

á vez que respecta os dos e das 

demais nas actividades 

cooperativas. 

8% VSCB1.6.1. Participa na resolución de 

problemas escolares con seguridade e 

motivación. 

5% VSCB1.3.2. Realiza un adecuado 

recoñecemento e identificación das súas 

emocións e das demais persoas. 

8% VSCB1.7.1.Reflexiona, 

respondendo a preguntas, as 

consecuencias das súas accións. 

6% VSCB1.6.2. Define e formula 

claramente problemas de convivencia. 

4% VSCB1.4.2.Asume  as súas responsabilidades durante  a colaboración. 

6% VSCB2.1.1. Expresar con

 claridade opinións, 

sentimentos e emocións. 

8% VSCB2.1.4.Expón respectuosamente os 

argumentos. 

5% VSCB1.5.1. Emprega algunha 

estratexia para facer fronte á incerteza, 

ao medo ou ao fracaso. 

5% VSCB2.1.2. Emprega 

apropiadamente os elementos da 

comunicación verbal e non verbal, 

en consonancia cos sentimentos. 

10% VSCB2.2.2. Colabora en proxectos 

grupais escoitando activamente, 

demostrando interese polas outras 

persoas. 

7% VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de 

respecto cara aos demais en situacións 

formais e informais da interacción 

social 
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6% VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e 

entende a comunicación desde o punto de 

vista da persoa que fala. 

% VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha 

persoa adulta, diferentes ideas e opinións para 

atopar os seus aspectos comúns. 

5% VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal 

en relación coa non verbal en exposicións 

orais. 

7% VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 

diferencias individuais.  

6% VSCB2.6.1. Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas. 

5% VSCB2.3.1. Comunícase empregando 

expresións para mellorar a comunicación. 

6% VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións 

emocionais amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e a confianza mutua 

7% VSCB2.6.2. Participa activamente en 

actividades que contribúen á cohesión dos 

grupos sociais aos que pertence. 

4% VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 

interlocutores. 

7% VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o 

traballo en equipo. 

5% VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos e 

resolve problemas en colaboración. 

5% VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias 

ideas. 

6% VSCB3.2.5. Emprega destrezas de 

interdependencia positiva. 

7% VSCB3.1.3 Pon de manifesto unha actitude 

aberta cara ás demais persoas compartindo 

puntos de vista e sentimentos durante a 

interacción social na aula. 

5% VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. 

6% VSCB3.4.3. Analiza as emocións e 

sentimentos das partes en conflito. 

5% VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e 

recibir axuda para a aprendizaxe. 

5% VSCB2.6.1. Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas. 

 

6% VSCB3.5.1.Expón os dereitos básicos da 

infancia. 

6% VSCB3.2.3. Practica as estratexias de axuda 

entre iguais 

5% VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as 

calidades doutras persoas. 
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8% VSCB3.7.1. Colabora en campañas escolares 

sobre a importancia do respecto das normas 

de educación viaria. 

7% VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o 

traballo en equipo. 

5% VSCB2.8.1. Forma parte activa das 

dinámicas do grupo. 

6% VSCB3.7.2 Expón as causas de 

diferentes accidentes de tráfico 

5% VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, coa axuda 

dunha persoa adulta, de modo construtivo. 

5% VSCB3.1.1 Establece relacións de confianza 

cos iguais e coas persoas adultas. 

6% VSCB3.7.3.Explica as consecuencias de 

diferentes accidentes de tráfico. 

5% VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos e intencións 

nas relacións interpersoais. 

5% VSCB3.3.1. Participa na elaboración das 

normas da aula. 

    8% VSCB3.3.2. Respecta as normas do centro 

escolar. 

    5% VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro 

sexo en diferentes situacións escolares. 

    4% VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de 

actividades independentemente do seu sexo. 
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C.A.A 
 

C.C.L. 
 

C.M.C.T. 
 

C.D

. 

 
C.S.C 

 
C.S.I.E.E 

 
C.C.E.C 

 

LCB2.3.2. 

Activa, de 

forma guiada, 

coñecementos 

previos para 

comprender un 

texto. 

8% LCB1.1.2. 

Aplica as 

normas 

sociocomunica 

tivas: escoita 

atenta, espera 

de quendas, 

respecto da 

opinión dos e 

das demais. 

4% LCB3.4.1. Elabora, 

de forma guiada, 

gráficas sinxelas a 

partir de datos 

obtidos de 

experiencias 

realizadas. 

6% LCB4.4.1. Utiliza 

de forma guiada, 

distintos 

programas 

educativos dixitais. 

12% LCB3.2.1. Valora 

a súa propia 

produción escrita, 

así como a 

produción escrita 

dos seus 

compañeiros. 

6% LCB2.4.2. 

Selecciona textos 

do seu interese 

en función dos 

seus gustos e 

preferencias. 

8% LCB4.5.1. Valora a 

diversidade lingüística 

da comunidade 

autónoma. 

10% 

LCB1.5.4. 

Utiliza de 

xeito guiado a 

información 

recollida, para 

levar a cabo 

diversas 

actividades en 

situacións de 

aprendizaxe. 

8% LCB1.8.1. 

Elabora 

comprensible 

mente textos 

orais breves e 

sinxelos do 

ámbito escolar 

e social, 

adecuados ao 

nivel, imitando 

modelos. 

5% CNB5.2.2. Aplica os 

coñecementos ao 

deseño e construción 

dalgún obxecto ou 

aparello sinxelo, 

empregando 

operacións 

matemáticas no 

cálculo previo, así 

como as 

tecnolóxicas: unir, 

cortar, pegar... 

9% LCB3.4.2. Elabora 

e presenta, de 

forma guiada, 

textos sinxelos, 

que ilustra con 

imaxes, en 

diferentes soportes 

(papel e dixital), de 

carácter 

redundante co 

contido: carteis 

publicitarios, 

anuncios e cómics. 

13% LCB3.5.1. 

Exprésase, por 

escrito, evitando 

unha linguaxe non 

sexista e non 

respectuosa coas 

diferenzas. 

4% LCB 1.9.1. 

Emprega de 

xeito efectivo a 

linguaxe oral 

para 

comunicarse e 

aprender: 

escoita e 

pregunta para 

asegurar a 

comprensión. 

12% LCB5.1.1. Valora e 

recoñece de forma 

global, distintos textos 

literarios sinxelos, como 

fonte de lecer e de 

información. 

10% 

4.PERFÍS COMPETENCIAIS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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LCB3.3.1. 

Emprega, de 

xeito guiado e 

segundo 

modelos, 

estratexias de 

planificación, 

textualización e 

revisión do 

texto. 

6% LCB4.3.5. 

Utiliza unha 

sintaxe básica 

nas producións 

escritas 

propias. 

5% CNB4.3.1. Compara 

densidades de 

diferentes sustancias 

que emprega 

diariamente con 

respecto á auga. 

8% LCB3.6.1. Usa con 

axuda as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

escribir, presentar 

os textos e buscar 

información. 

10% LGB1.3.4. Participa 

no traballo en grupo. 

6% LCB1.3.1. 

Participa 

activamente e 

con coherencia 

básica en 

diversas 

situacións de 

comunicación: 

Diálogos, 

Exposicións 

orais seguindo un 

modelo, e 

guiadas, con 

axuda, cando 

cumpra, das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

15% LCB5.3.1. Valora os 

recursos literarios da 

tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns 

e adiviñas 

8% 
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LGB4.8.1. 

Identifica 

diferenzas, 

regularidades e 

semellanzas 

sintácticas, 

ortográficas, 

morfolóxicas e 

léxicas moi 

evidentes e 

básicas entre 

todas as linguas 

que coñece e/ou 

está a aprender, 

como punto de 

apoio para a súa 

aprendizaxe 

8% LCB1.2.1. 

Integra de 

xeito global os 

recursos 

verbais e non 

verbais para 

comunicarse 

oralmente, 

identificando o 

valor 

comunicativo 

destes. 

5% MTB2.3.2. Realiza 

cálculos numéricos 

coa operación de 

multiplicación na 

resolución de 

problemas 

contextualizados. 

8% LGB3.5.1. Usa de 

xeito guiado, 

programas 

informáticos de 

procesamento de 

texto. 

10% LGB1.4.2. 

Respecta as 

opinións da persoa 

que fala. 

6% CNB1. 2.1. 

Establece 

conxecturas de 

sucesos ou 

problemas do 

seu contorno 

mediante a 

observación 

obtén unha 

información. 

13% LCB.7.1. Valora a 

literatura en calquera 

lingua, especialmente en 

lingua galega, como 

vehículo de 

comunicación e como 

recurso de lecer persoal. 

9% 

CNB1.1.1. 

Busca, 

selecciona e 

organiza a 

información 

importante, 

obtén 

conclusións e 

comunica o 

resultado de 

forma oral e 

escrita de 

maneira 

ordenada, clara 

e limpa, en 

diferentes 

soportes. 

9% LCB2.3.5. 

Iníciase na 

utilización do 

dicionario de 

xeito guiado. 

2% MTB2.3.4. Realiza 

cálculos numéricos 

coa operación de 

división dunha cifra 

na resolución de 

problemas 

contextualizados. 

9% LGB4.5.1. Usa o 

dicionario en papel 

ou dixital de xeito 

guiado. 

7% LGB1.5.2. 

Respecta as 

opinións das 

persoas 

participantes nos 

intercambios orais. 

7% CNB1.1.2. 

Manifesta certa 

autonomía na 

observación, 

planificación e 

execución de 

accións e tarefas 

e ten iniciativa 

na toma de 

decisións. 

10% LGB5.5.1. Participa 

activamente en 

dramatizacións de 

situacións e de textos 

literarios. 

9% 
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CSB1.2.1.Partic

i pa en 

actividades 

individuais e de 

grupo e, 

emprega 

estratexias de 

traballo 

cooperativo 

adoitando un 

comportament 

o responsable, 

construtivo e 

solidario e 

respecta os 

principios 

básicos do 

funcionamento 

democrático 

9% LCB2.7.2. 

Formula 

hipótese, de 

xeito guiado, 

sobre a 

finalidade de 

diferentes 

textos moi 

sinxelos a 

partir da súa 

tipoloxía, e dos 

elementos 

lingüísticos e 

non 

lingüísticos 

moi 

redundantes, 

axeitados á súa 

idade. 

6% MTB2.4.1. Resolve 

problemas que 

impliquen o dominio 

dos contidos 

traballados, 

empregando 

estratexias 

heurísticas, de 

razoamento. 

15% LGB1.2.2. 

Selecciona 

informacións 

relevantes dos 

documentos 

audiovisuais para 

realizar tarefas de 

aprendizaxe. 

15% LGB1.8.1. Amosa 

respecto ás ideas e 

achegas dos e das 

demais e contribúe 

ao traballo en grupo. 

6% CSB2.6.1. 

Propón algunhas 

medidas para o 

desenvolvement 

o sostible e un 

consumo 

responsable. 

8% LGB3.7.2. Valora a 

lingua escrita como 

medio de comunicación 

e de expresión creativa. 

9% 
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VSCB3.2.3. 

Practica as 

estratexias de 

axuda entre 

iguais 

6% LCB1.5.1. 

Comprende de 

forma global a 

información 

xeral de textos 

orais de uso 

habitual, do 

ámbito escolar 

e social, 

identifica o 

tema e 

selecciona as 

ideas 

principais: 

noticias, 

contos, 

folletos 

informativos, 

narracións, 

textos 

científicos, 

anuncios 

publicitarios, 

receitas 

médicas…. 

8% MTB2.4.2. 

Reflexiona sobre o 

procedemento 

aplicado á reolución 

de problemas: 

revisando as 

operación 

empregadas, as 

unidades dos 

resultados, 

comprobando e 

interpretando as 

solución no 

contexto. 

15% CNB5.1.1. 

Coñece e emprega 

obxectos, 

aparellos e 

máquinas sinxelas 

de uso cotián na 

escola analizando 

o seu 

funcionamento. 

11% LGB4.7.1. Valora a 

lingua galega dentro 

da realidade 

plurilingüe e 

pluricultural de 

España e de Europa. 

4% CSB1.1.2.Manif

e sta autonomía 

na planificación 

e execución de 

accións e tarefas 

coidando a súa 

presentación, ten 

iniciativa na 

toma de 

decisións e 

asume 

responsabilidade 

s. 

15% LGB5.1.2. Valora os 

textos da literatura oral 

galega como fonte de 

coñecemento da nosa 

cultura e como recurso 

de gozo persoal. 

8% 
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MTB1.1.1. 

Analiza e 

comprende o 

enunciado dos 

problemas 

(datos, relación 

entre os datos, 

contexto do 

problema, 

pregunta 

realizada). 

6% LCB3.1.1. 

Escribe, con 

axuda e en 

diferentes 

soportes, 

textos sinxelos 

propios da vida 

cotiá, do 

ámbito escolar 

e social, 

utilizando 

elementos de 

cohesión 

básicos: 

noticias, 

contos, folletos 

informativos, 

narracións, 

textos 

científicos, 

anuncios 

publicitarios, 

receitas, 

instrucións, 

normas…. 

6% MTB3.5.1. Coñece a 

función, o valor e as 

equivalencias entre 

as diferentes moedas 

e billetes do sistema 

monetario da Unión 

Europea 

utilizándoas tanto 

para resolver 

problemas en 

situacións reais 

como figuradas. 

10% CSB1.1.1.Busca 

información 

(empregando as 

TIC e outras fontes 

directas e 

indirectas), 

selecciona a 

relevante, a 

organiza, analiza, 

obtén conclusións 

sinxelas e as 

comunica 

oralmente e/ou por 

escrito. 

15% CNB1.3.1. Coñece e 

aplica estratexias 

para estudar e 

traballar de forma 

eficaz 

individualmente e en 

equipo, amosando 

habilidades para a 

resolución pacífica 

de conflitos. 

6% VSCB2.2.2. 

Colabora en 

proxectos 

grupais 

escoitando 

activamente, 

demostrando 

interese polas 

outras persoas. 

8% LGB5.4.1. Recrea e 

compón poemas e 

relatos, a partir de 

modelos sinxelos, para 

comunicar sentimentos, 

emocións, 

preocupacións, desexos, 

estados de ánimo ou 

lembranzas. 

12% 
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MTB1.2.1. 

Planifica o 

proceso de 

traballo con 

preguntas 

apropiadas: que 

quero 

descubrir?, que 

teño?, que 

busco?, como o 

podo facer?, 

non me 

equivoquei ao 

facelo?, a 

solución é 

idónea? 

6% LCB4.6.1. 

Compara aspe 

ctos 

(gráficos,sintác 

ticos,léxicos) 

das linguas 

que coñece. 

5% MTB4.6.1. 

Resolve problemas 

xeométricos que 

impliquen domino 

dos contidos 

traballados 

utilizando 

estratexias 

heurísticas de 

razoamento 

10% MTB1.3.1. 

Iníciase na 

utilización de 

ferramentas 

tecnolóxicas, 

nomeadamente a 

calculadora, para a 

realización de 

cálculos 

numéricos, para 

aprender e resolver 

problemas. 

7% CSB3.2.1.Recoñece, 

partindo da 

realidade galega, a 

diversidade cultural, 

social, política e 

lingüística nun 

mesmo territorio 

como fonte de 

enriquecemento 

cultural. 

4% VSCB2.6.2. 

Participa 

activamente en 

actividades que 

contribúen á 

cohesión dos 

grupos sociais 

aos que 

pertence. 

5% LGB5.7.1. Amosa 

curiosidade por coñecer 

outros costumes e 

formas de relación 

social, respectando e 

valorando a diversidade 

cultural. 

7% 

MTB3.3.3. 

Resolve 

problemas da 

vida real 

utilizando as 

unidades de 

medida máis 

usuais. 

6% LGB1.3.3. 

Elabora e 

produce textos 

orais sinxelos 

(explicacións, 

breves 

exposicións, 

narracións 

curtas...) 

presentando as 

ideas cunha 

coherencia 

lineal 

elemental e 

responde 

preguntas 

aclaratorias 

elementais 

sobre o seu 

contido. 

6% MTB5.1.3. Interpreta 

gráficas de táboas 

extraendo a 

información 

explícita. 

10%   CSB4.4.1.Identifica, 

valora e respecta o 

patrimonio natural, 

histórico, cultural e 

artístico do contorno 

próximo e asume as 

responsabilidades 

que supón a súa 

conservación e 

mellora. 

5% VSCB3.1.2 

Desenvolve 

proxectos e 

resolve 

problemas en 

colaboración. 

6% CNB4.1.2. Emprega 

actitudes responsables 

de aforro enerxético e 

de recollida de residuos 

na escola 

6% 
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MTB3.4.1. 

Resolve 

problemas da 

vida real 

utilizando as 

medidas 

temporais e as 

súas relación. 

6% LGB1.6.3. 

Amosa un 

discurso oral, 

claro, cunha 

pronuncia e 

entoación 

axeitadas e 

propias da 

lingua galega 

6%     
VSCB1.4.1. 

Traballa en equipo 

valorando o esforzo 

individual e 

colectivo para a 

consecución de 

obxectivos. 

6%   CSB3.2.1.Recoñece, 

partindo da realidade 

galega, a diversidade 

cultural, social, política e 

lingüística nun mesmo 

territorio como fonte de 

enriquecemento cultural. 

12% 

MTB3.6.1. 

Resolve 

problemas de 

medida, 

utilizando 

estratexias 

heurísticas e de 

razoamento. 

6% LGB3.1.1. 

Planifica a 

elaboración do 

texto, antes de 

comezar a 

escribir, 

xerando ideas, 

seleccionando 

e estruturando a 

información. 

5%     
VSCB3.4.1. 

Resolve os 

conflitos, coa axuda 

dunha persoa adulta, 

de modo 

construtivo. 

7%     
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MTB3.6.2. 

Reflexiona 

sobre o proceso 

seguido na 

resolución de 

problemas: 

revisando as 

operacións 

utilizadas, as 

unidades dos 

resultados, 

comprobando e 

interpretando as 

solución no 

contexto. 

8% LGB3.1.4. 

Aplica, de 

maneira xeral, 

a norma 

lingüística: 

ortografía, 

léxico, 

morfosintaxe. 

5%     VSCB1.1.1. 

Reflexiona sobre os 

trazos característicos 

da súa personalidade 

e verbaliza as 

conclusións. 

4%     

MTB1.1.2. 

Reflexiona 

sobre o proceso 

de resolución 

de problemas: 

revisa as 

operacións 

utilizadas, as 

unidades dos 

resultados, 

comproba e 

interpreta as 

solución no 

contexto da 

situación, busca 

outras formas 

de resolución, 

etc. 

8% CNB3.2.2. 

Rexistra e 

comunica de 

xeito oral e 

escrito os 

resultados da 

observación do 

ciclo vital 

previamente 

planificado. 

4%     VSCB1.2.1. Razoa 

o sentido do 

compromiso 

respecto a un 

mesmo e ás demais 

persoas 

6%     
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  CSB1.1.1.Busca 

información 

(empregando 

as TIC e outras 

fontes directas 

e indirectas), 

selecciona a 

relevante, a 

organiza, 

analiza, obtén 

conclusións 

sinxelas e as 

comunica 

oralmente e/ou 

por escrito. 

8%     VSCB1.7.1.Reflexio

n a, respondendo a 

preguntas, as 

consecuencias das 

súas accións. 

6%     

  
VSCB3.4.2. 

Manexa a 

linguaxe 

positiva na 

comunicació

n de 

pensamentos 

e intencións 

nas relacións 

interpersoais. 

     
VSCB2.7.1. 

Respecta e acepta as 

diferenzas 

individuais. 

7%     



CEIP ALBORADA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN 2021/22 41 

 

 

 
  

VSCB2.1.2. 

Emprega 

apropiadame

n te os 

elementos da 

comunicación 

verbal e non 

verbal, en 

consonancia 

cos 

sentimentos. 

6%     
VSCB2.8.2. 

Establece e mantén 

relacións emocionais 

amigables, baseadas 

no intercambio de 

afecto e a confianza 

mutua. 

5%     

  MTB3.3.2. 

Explica de 

forma oral e 

por escrito os 

procesos 

seguidos e as 

estratexias 

utilizadas en 

todos os 

procedemento s 

realizados. 

7%     
VSCB3.4.3. 

Analiza as 

emocións e 

sentimentos das 

partes en conflito. 

5%     
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. 

CD: Competencia Dixital. 

 

  MTB4.5.2. 

Interpreta e 

describe 

situación, 

mensaxes e 

feitos da vida 

diaria 

utilizando o 

vocabulario 

xeométrico 

axeitado: 

indica una 

dirección, 

explica un 

percorrido, 

oriéntase no 

espazo. 

7%           

 

CAA: Competencia Aprender a Aprender.  

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 

C.M.CC.T.: Competencia Matemáticas e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía. 
 

 

CSC:: 
 

CSIEE: Competencia en Sentido de iniciativa e Espírito emprendedor. 

 

CCEC: Competencia en Conciencia e Expresión Cultural.

Competencias sociais e cívicas. 
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5.MÍNIMOS ESIXIBLES 3º PRIMARIA 

 

 

LINGUA 

GALEGA 

LINGUA 

CASTELÁ 

MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS NATURAIS VALORES PLÁSTICA 

LGB1.3.2. Segue 

unha exposición da 

clase e extrae o 

sentido global e as 

informacións máis 

relevantes, 

preguntando se é 

necesario para 

verificar a súa 

comprensión 

LCB1.1.1. Expresa 

de forma global, 

ideas, opinións e 

sentimentos con 

certa claridade 

MTB1.1.1. Analiza e 

comprende o 

enunciado dos 

problemas (datos, 

relacións entre os 

datos, contexto do 

problema, pregunta 
realizada 

CSB1.1.2.Manifesta 

autonomía na 

planificación e execución 

de accións e tarefas 

coidando a súa 

presentación, ten 

iniciativa na toma de 

decisións e asume 

responsabilidades 

CNB1.1.2. Manifesta certa 

autonomía na observación, 

planificación e execución de 

accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisión 

VSCB1.4.1. Traballa 

en equipo valorando o 

esforzo individual e 

colectivo para a 

consecución de 

obxectivos. 

EPB1.1.3. 

Identifica e coñece 

os termos propios 

da linguaxe plástica 

LGB1.5.1. Respecta as 

quendas de palabra 

nos intercambios orais 

LCB1.1.2. Aplica as 

normas 

sociocomunicativas: 

escoita atenta, espera 

de quendas, respecto da 

opinión dos e das 

demais 

MTB2.1.1. Le, 

escribe e ordena 

números ata o 10.000. 

CSB1.2.1.Participa en 

actividades individuais e de 

grupo e, emprega 

estratexias de traballo 

cooperativo adoptando un 

comportamento 

responsable, construtivo e 

solidario e respecta os 

principios básicos do 

funcionamento 

democrático. 

CNB2.1.2. Coñece os 

principais órganos vitais e 

entende a súa importancia 

no funcionamento do 

organismo. 

VSCB1.4.2.Asume 

as súas 

responsabilidades 

durante a 

colaboración 

EPB1.3.2. 

Clasifica texturas, 

formas e cores 

atendendo a 

criterios de 

similitude ou 

diferenza 
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LGB2.1.1. 

Comprende a 

información 

relevante de textos 

sinxelos procedentes 

dos medios de 

comunicación social 

ou propios de 

situacións cotiá 

LCB1.5.1. 

Comprende de forma 

global a información 

xeral de textos orais de 

uso habitual, do 

ámbito escolar e 

social, identifica o 

tema e selecciona as 

ideas principais: 

noticias, contos, 

folletos informativos, 

narracións, textos 

científicos, anuncios 

publicitarios, receitas 

médicas… 

MTB2.1.2. Aproxima 

números á decena, 

centena e millar 

CSB1.3.1.Identifica a 

terminoloxía propia da 

área e comprende textos 

sinxelos de carácter 

social, xeográfico e 

histórico. 

CNB3.1.1. Observa, 

identifica e recoñece as 

características básicas e 

clasifica animais 

vertebrados e 

invertebrados do seu 

contorno, con criterio 

científico 

VSCB1.7.2. 

Desenvolve actitudes de 

respecto cara aos 

demais en situacións 

formais e informais da 

interacción social. 

EPB1.4.4. 

Relaciona artistas 

coas obras máis 

representativas 

LGB2.1.2. Identifica 

as ideas principais 

dun texto sinxelo 

(narrativo, descritivo, 

expositivo 

LCB1.5.3. 

Responde preguntas 

sinxelas 

correspondentes á 

comprensión literal 

MTB2.2.3. 

Descompón, compón 

e redondea números

 naturais, 

interpretando o valor de 

posición de cada unha 

das súas cifras. 

CSB 

 

2 2.1.Describe de forma 

sinxela os movementos 

terrestres, o eixe do xiro e 

os polos xeográficos 

 

CNB3.1.2. Observa, 

identifica e recoñece as 

características das plantas 

do seu contorno e clasifícaas 

con criterio científico 

VSCB3.3.2. 

Respecta as normas do 

centro escolar 

EPB2.1.3. 

Manexa material 

diverso nas 

producións 

plásticas, 

explorando 

diversas técnicas e 

actividades 

manipulativas. 
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LGB3.2.3. Elabora 

diferentes tipos de 

textos (narrativos e 

descritivos) seguindo 

un guión establecido 

LCB2.1.1. Le en voz 

alta, sen dificultade, 

diferentes tipos de 

textos apropiados á 

súa idade. 

MTB2.3.1. Constrúe e 

memoriza as táboas de 

multiplicar, 

utilizándoas  para 

realizar cálculo 

mental. 

CSB2.2.3.Identifica a Lúa 

como satélite da Terra e 

describe algunha das súas 

característica principais. 

 

CNB3.2.1. Coñece as 

funcións de relación, 

reprodución e alimentación 

dun ser vivo e as explica 

empregando diferentes 

soportes 

  

LGB4.1.2. Identifica 

as formas verbais 

LCB2.1.2. Le en 

silencio textos 

sinxelos próximos á 

súa experiencia 

MTB2.3.2. Realiza 

cálculos numéricos coa 

operación de 

multiplicación na 

resolución de 

problemas 

contextualizados 

CSB2.4.1.Recoñece as 

distintas formas de 

representación da Terra, 

planos, mapas, 

planisferios e globos 

terráqueos 

 

CNB4.1.2. Emprega 

actitudes responsables de 

aforro enerxético e de 

recollida de residuos na 

escola 

  

LGB4.1.5. Sinala o 

xénero e número de 

palabras dadas e é 

quen de cambialo. 

LCB2.3.4. 

Relaciona a 

información contida 

nas ilustracións coa 

información que 

aparece no texto. 

MTB3.1.1. Identifica 

as unidades do sistema 

métrico decimal. 

Lonxitude, 

capacidade, masa ou 

peso 

CSB2.7.1. 

Identifica e cita fenómenos 

atmosféricos e describe as 

causas que producen a 

formación das nubes e as 

precipitacións 

CNB4.2.1. Explica os 

cambios de estado da 

auga en fenómenos 

naturais e situacións da 

vida cotiá 

  

LGB4.2.2. Utiliza as 

normas ortográficas 

básicas, aplicándoas 

nas súas producións 

escritas, con especial 

atención ás 

maiúsculas 

LCB3.1.1. Escribe, 

con axuda e en 

diferentes soportes, 

textos sinxelos 

propios da vida cotiá, 

do ámbito escolar e 

social, utilizando 

elementos de cohesión 

básicos: noticias, 

contos, folletos 

informativos, 

narracións, textos 

científicos, anuncios 

publicitarios, receitas, 

MTB3.2.2. Compara e 

ordena medidas dunha

 mesma 

magnitude 

CSB2.10.1.Interpreta 

mapas do tempo 

sinxelos de Galicia 

distinguindo os seus 

elementos principais. 

 

CNB5.1.2. Identifica e 

explica a enerxía que 

empregan obxectos, 

aparellos e máquinas 

sinxelas de uso habitual na 

vida cotiá. 
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instrucións, normas…. 

 

 

 

LGB4.2.2. Utiliza as 

normas ortográficas 

básicas, aplicándoas 

nas súas producións 

escritas, con especial 

atención ás 

maiúsculas 

LCB3.1.1. Escribe, 

con axuda e en 

diferentes soportes, 

textos sinxelos 

propios da vida cotiá, 

do ámbito escolar e 

social, utilizando 

elementos de cohesión 

básicos: noticias, 

contos, folletos 

informativos, 

narracións, textos 

científicos, anuncios 

publicitarios, receitas, 

instrucións, normas…. 

MTB3.2.2. Compara e 

ordena medidas dunha

 mesma 

magnitude 

 

CSB2.10.1.Interpreta 

mapas do tempo 

sinxelos de Galicia 

distinguindo os seus 

elementos principais. 

 

CNB5.1.2. Identifica e 

explica a enerxía que 

empregan obxectos, 

aparellos e máquinas 

sinxelas de uso habitual na 

vida cotiá. 

  

LGB4.3.1. Emprega, 

de forma xeral, os 

signos de puntuación. 

LCB4.1.2. Utiliza 

con corrección os 

tempos verbais: 

presente, pasado e 

futuro, ao producir 

textos orais e 

escritos. 

MTB3.3.3. Resolve 

problemas da vida real 

utilizando as unidades 

de medida máis usuais. 

CSB2.12.1. Escribe 

ordenadamente as fases 

en que se produce o ciclo 

da auga. 

 

CNB5.2.1. Identifica e 

describe oficios en función 

dos materiais, das 

ferramentas e das máquinas 

que empregan 
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LGB4.3.2. Usa unha 

sintaxe elemental 

adecuada nas súas 

producións 

LCB4.1.4. 

Utiliza as normas 

ortográficas 

básicas. 

MTB3.4.1. Resolve 

problemas da vida real 

utilizando as medidas 

temporais e as súas 

relacións 

CSB2.13.1.Define paisaxe, 

identifica os seus 

elementos e recoñece as 

diferentes tipos de paisaxe 

básicas na comunidade 

autónoma. 

   

LGB5.1.1. Escoita, 

memoriza e reproduce 

textos sinxelos 

procedentes da literatura 

popular oral galega 

(adiviñas, lendas, contos, 

poemas, cancións, ditos) 

e da literatura galega en 

xeral. 

LCB4.3.2. 

Aplica as normas 

de concordancia 

de xénero e 

número, na 

expresión oral e 

escrita 

MTB4.2.1.   Coñece e 

diferencia a 

circunferencia do 

círculo e distingue os 

seus 4 

elementos. 

CSB4.2.2.Distingue entre 

prehistoria e historia 

recoñecendo a 

importancia das 

manifestacións escritas 

como avances que 

supoñen a transición 

entre esas épocas. 

   

LGB5.2.1. Le en 

silencio obras e textos en 

galego da literatura 

infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e 

literatura actual, 

adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

LCB4.3. 4. 

Utiliza signos de 

puntuación nas 

súas 

composicións 

escritas. 

MTB4.3.1. Identifica 

corpos redondos e 

poliedros (prisma, 

pirámide, cilindro, 

cono, esfera...). 

CSB4.4.1.Identifica, 

valora e respecta o 

patrimonio natural, 

histórico, cultural e 

artístico do contorno 

próximo e asume as 

responsabilidades que 

supón a súa conservación 

e mellora. 

   



CEIP ALBORADA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN 2021/22 48 

 

 

LGB5.2.2. Le en voz 

alta obras e textos en 

galego da literatura 

infantil, adaptacións 

breves de obras 

clásicas e literatura 

actual, adaptadas á 

idade e en diferentes 

soportes 

LCB5.4.1. Crea, con 

axuda, sinxelos textos 

literarios moi sinxelos 

(contos, poemas) a 

partir de pautas o 

modelos dados. 

MTB5.1.3. 

Interpreta gráficas 

de 

táboas extraendo a 

información explícita. 
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- Fomentar o interese e a cooperación. 

- Acordar que o alumno/a aprenda facendo e participando da aprendizaxe. 

- Individualizar, atendendo ás características persoais do alumnado. 

- Avaliar continua e formativamente para adecuar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

6.METODOLOXÍA 

• Principios metodolóxicos 

Partindo dos principios do Decreto 105/2014 do 4 de setembro, explícitos e implícitos no mesmo, o profesorado do CEIP Alborada decide 

actuar educativamente como segue: 

- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, tendo en conta os contidos non dados no curso de segundo. 

- Potenciar a aprendizaxe autónoma, promover a capacidade de aprender a aprender. 

- Favorecer a construción de aprendizaxes significativas e funcionais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Globalizar, para lograr o desenvolvemento de capacidades nos procesos evolutivos. 
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Ademais, no Decreto 105/2014 do 4 de setembro que establece o currículo da etapa de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, establécense os principios metodolóxicos a seguir na etapa, estes son: 

1. Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades 

de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

2. A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave. Neste sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo 

mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real. 

3. A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes 

ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo, dentro 

das medidas relacionadas coa situación COVID. 

4. A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento 

de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o hábito da lectura, os 
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minutos. 

5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todo el e máis unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

6. Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e das alumnas, á realización de diagnósticos 

precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 

7. Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 

8. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe 

integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

9. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os 

coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No 

proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, 

polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, 

e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas áreas lingüísticas, 

de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

centros docentes organizarán a súa práctica docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura non inferior a trinta 
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• Obxectivos metodolóxicos 

- Programar cun enfoque globalizador 

- Favorecer o traballo cooperativo dentro das posibilidades nesta situación COVID 

- Priorizar métodos que favorezan o diálogo, a expresión, a reflexión e a comunicación. 

- Adecuar a linguaxe ao seu nivel de comprensión. 

- Seleccionar técnicas e estratexias metodolóxicas útiles para todos os alumnos/as. 

- Dar prioridade a procedementos e estratexias de aprendizaxe que favorezan a experiencia e a reflexión. 

- Favorecer o tratamento globalizado e interdisciplinar dos contidos de aprendizaxe. 

- Partir dun centro de interese para o tratamento globalizado dos contidos. 

- Fomentar habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación da información. 

- Promover a construción de aprendizaxes significativas. 

- Basear a práctica educativa na autorregulación do alumnado. 

- Atender á diversidade do alumnado, tanto na práctica docente como na selección de contidos. 

- Promover a aprendizaxe do alumnado como un proceso interactivo. 

- Utilizar continuamente e de forma autónoma a Bibliloteca do Centro e as TIC como recursos de aprendizaxe, respetando sempre as 

medidas COVID. 

- Adoitar por parte do profesorado a función de guía e mediador para facilitar a construción de aprendizaxes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver as competencias clave 
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∙ Flexibilidade nos horarios de traballo . 

∙ Respectar o tempo inicial de asemblea. 

∙ Programar tempos con gran grupo, pequeno grupo e traballo individual. 

∙ Programar tarefas curtas e variadas para evitar o cansanzo e a fatiga dos alumnos/as. 

• Organización do espazo 

Organizarasen os espazos atendendo ás necesidades do alumnado e ás características das actividades a desenvolver. Neste curso as 

distribución das cadeiras son en forma de X, quedando unha mesa no medio de catro alumnos e alumnas, mantendo así a distancia mínimo 

de 1 metro entre eles e elas. Nesta mesa central localizaranse os panos desvotables así como o xel individual. 

Realizaranse actividades para desenvolver en gran grupo, pequeno grupo e de forma individual. Neste curso estas actividades realizaranse 

de xeito individual, a non ser que ao longo do curso se poda modificar, pero aínda así para trabajos de busca de información poderán repartirse 

por grupos mantendo as distancias de seguridade en todo momento e tendo que levar sempre posta a máscara. 

En xeral o que pretendemos e que sexa unha situación de aprendizaxe presencial pero no caso de non poder ser así por ter que confinar tanto a 

aula, o nivel como o centro temos presente as seguintes dúas situacións: 

 

 
 

 

∙ 

∙ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

● 
 

• Organización do tempo 

Áreas instrumentais á primeira hora. 

Organizar o horario tendo en conta as libretas que comparten materia, para que carguen co menos peso posible. 

Agrupamento do alumnado 

Escenarios situación COVID 
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Tanto no escenario mixto como telemático estaremos en continuo contacto coas familias por ABALAR e adaptarémonos á sea situación 

particular. 

7.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Ambientais 

- Dependencias do Centro. 

- Biblioteca Municipal 

- Pavillón deportivo do Centro. 

- Centro  Cívico 

● Persoais 

- Alumnos/as 

- Pais/nais 

- Titores/as 

 

1. 
 

 

 

 
 

2. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario mixto: unha porcentaxe do alumnado presencial e outra parte nos seus fogares. Nesta situación o que faremos será o seguinte: 

continuaremos coas diferentes materias, debido a que todo o alumnado levará sempre o material para as casas, facilitando así o seguimento dos 

contidos. De xeito presencial continuaremos co programado, e de xeito telemático, empregando a aula virtual do centro, trasladaremos o dado 

na aula para os fogares, continuando así coa programación. 

Escenario telemático: no caso de estar confinados o que faremos será continuar coa programación empregando a aula virtual. No caso de que 

algún alumnado non tema aceso a un ordenador dende o centro tentaremos deixarlle un dos empregados na aula, tipo E-DIXGAL. 
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● Materiais 

- Fotocopias variadas 

- Artigos de Prensa 

- Láminas 

- Minerais 

- Animais 

- Calculadoras 

- Gráficas 

- Material de Laboratorio 

- Mapas conceptuais 

- Internet 

- Correo electrónico 

- Video proxector, encerado dixital 

- Programas informáticos 

- Libros de texto 

- Carteis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Especialistas e profesorado de apoio. 
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- Fichas complementarias 

- Libros de biblioteca 

- DVD e xogos didácticos 

- Material aportado polas familias 

- Ordenadores pequenos tipo E-DIXGAL 

- Material COVID: máscaras de reposto, xel hidroalcólico, panos desvotables, desinfectante de obxectos. 

8.PROCEDEMENTOS DEAVALIACIÓN 

• Obxectivos da avaliación 

- Realizar unha avaliación inicial ante un novo proceso de E/A. 

- Avaliar o contexto da aula 

- Utilizar procedementos e instrumentos de avaliación variados e diversos. 

- Proporcionar os materiais necesarios para a realización de actividades de avaliación en función das características do alumnado e da 

situación na que nos atopemos. 

• Avaliación inicial, continua e final 

Levaremos a cabo unha avaliación inicial, continua e final, que nos permita coñecer en todo momento o grao de evolución dos nosos 

alumnos/as e aplicar as modificacións necesarias en cada caso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Cadernos  
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A nosa avaliación terá un carácter eminentemente formativo e retroalimentador, o que quere dicir que podemos modificar os métodos e 

formas de ensino dependendo dos resultados. Se son positivos camiñaremos na mesma liña. Se son negativos reconduciremos o noso 

traballo. 

Neste contexto as alumnas/os deberán poder achegar as súas propias valoracións a través da autoavaliación e coavaliación. 

Faremos ademais AVALIACIÓN POR TRIANGULACIÓN, o que implica obter resultados non só das producións dos alumnos/as, senón 

tamén das familias, dos profesores/as especialistas e da autoavaliación realizada polos nosos nenos/as. 

Debido á situación COVID, no caso de ter que estar confinados o que avaliaremos serán os traballos enviados polo alumnado a través da 

aula virtual. 

• Instrumentos de avaliación 

Para o rexistro da avaliación utilizaremos os seguintes instrumentos: 

- Observación directa e diaria dos traballos, comportamentos e actitudes dos alumnos/as. 

- Listas de control. 

- Folla de rexistro de avaliación inicial de nivel e de cada trimestre. 

- Boletín trimestral de información aos país. 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

INICIAL: ao principio do proceso ou de cada unidade didáctica, para coñecer o nivel de coñecementos de partida. 

CONTINUA: para ter datos do noso alumnado en todo momento. 

FINAL: para coñecer os resultados obtidos. 
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- Entrevistas e cuestionarios. 

- Probas escritas e orais. 

- Corrección dos traballos dos alumnos. 

• Criterios de Calificación 

Valoración da actitude, interese, esforzo, traballo persoal, participación individual e grupal, limpeza nos seus traballos e 

consecución de obxectivos didácticos ou de aprendizaxe e contidos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES 20% 

DESCRITORES 

A B C D 

 

TRABALLO 

 

O alumno sempre traballa e 

remata as tarefas a tempo. 

O alumno case sempre 

traballa e remata as tarefas a 

tempo. 

O alumno algunhas veces 

traballa e remata as tarefas 

a tempo. 

O alumno non traballa nin 

remata as tarefas a tempo. 

 

ESFORZO 
O alumno sempre se esforza 

por aprender e mellorar. 

O alumno case sempre se 

esforza por aprender e 

mellorar. 

O alumno algunhas 

veces esfórzase por 

aprender e mellorar. 

O alumno non se esforza por 

aprender nin mellorar. 

 

 

 
INDICADORES 20% 

DESCRITORES 

A B C D 

 

PARTICIPACIÓN 
O alumno sempre participa 

nas actividades da clase. 

O alumno case sempre 

participa nas actividades da 

clase. 

O alumno algunhas veces 

participa nas actividades da 

clase. 

O alumno non participa 

nas actividades da clase. 

- Folla de rexistro da avaliación sumativa de nivel. 
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O 60% RESTANTE CORRESPONDE AS PROBAS ESCRITAS OU CONTROIS 

 

 

 

ACTITUDE 

O comportamento do 

alumno é excelente. 

Sempre respecta tanto ao 

seu profesor como aos 

seus compañeiros. 

O comportamento do 

alumno case sempre é bo. 

Soe respectar tanto ao seu 

profesor coma aos seus 

compañeiros. 

O comportamento do 

alumno é regular. 

Algunhas veces non 

respecta ao seu profesor nin 

aos compañeiros. 

 
O comportamento do 

alumno non é bo. Non 

respecta ao seu profesor nin 

aos compañeiros. 

 
 

 

 
INDICADORES 

DESCRITORES 

A B C D 

Participación 10% Sempre participa nas actividades da clase. Case sempre participa nas 
actividades da clase. 

Algunhas veces participa nas 
actividades da clase. 

Nunca participa nas 
actividades da clase. 

Actitude 10% Actitude excelente. Actitude boa. Actitude regular. Actitude negativa. 

 

 

 

 

 
Traballo 

10% 

 
Individual 

5% 
(libros de 

texto e 

cadernos) 

Sempre traballa. Case sempre traballa. 

 

Algunhas veces traballa. Nunca traballa.  

 

Sempre remata e entrega as tarefas a 

tempo.  

Case sempre remata e entrega as tarefas 

a tempo. 

Algunhas veces remata e  entrega 

as tarefas a tempo. 

Nunca remata e entrega as tarefas a 

tempo. 

Sempre presenta as tarefas con orde, 

limpeza e cunha escritura lexible. 

Case sempre presenta as tarefas 

con orde, limpeza e cunha escritura 
lexible. 

Algunhas veces presenta as tarefas 

con orde, limpeza e cunha escritura 
lexible. 

Nunca presenta as tarefas con 

orde, limpeza e cunha escritura 
lexible. 

Sempre revisa e non ten erros. Case sempre revisa e corrixe os erros. Algunhas veces revisa e 

corrixe os erros. 

Nunca revisa nin corrixe os erros. 
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As probas realizaranse ao finalizar unha ou dúas unidades de traballo, seguindo o criterio do mestre/a establecido conforme ás características 

do seu alumnado.  

 

  
En equipo 

5% 

Sempre axuda coa tarefa de equipo. Case sempre axuda coa tarefa de 

equipo. 

Algunhas veces axuda coa tarefa 

de equipo. 

Nunca axuda coa tarefa de equipo. 

Sempre desempeña o seu rol. Case sempre desempeña o seu rol. Algunhas veces desempeña o seu rol. Nunca desempeña o seu rol. 

Esforzo 10% Sempre se esforza por mellorar e aprender. Case sempre se esforza por 

mellorar e aprender. 

Algunhas veces esfórzase por mellorar e 

aprender. 

Nunca se esforza por 

mellorar e aprender. 

 TOTAL: 

 PROBAS DE AVALIACIÓN TRABALLOS NOTA AVALIACIÓN 

 

 

 

Probas 

 

 

60% 

Matemáticas    

Lingua Castelá    

Galego    

Naturais    

Sociais    

Plástica    
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de esforzo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 
 

o 
 

- 
 

o 
 

- 
 

 

o 
 

o 

 

 

Insuficiente 

< ou = 4 

Suficiente 5 

Ben 6 

Notable 7-8 

Sobresaínte 9-10 

Maioría de “A” Sobresaínte. 

Maioría de “B” Notable / Ben. 

Maioría de “C” Ben / Suficiente 

Maioría de “D” Insuficiente 

Os rexistros cóbrense atendendo aos descritores da táboa de avaliación, sendo as cualificacións as seguintes: 

Sendo o criterio de redondeo o seguinte: 

Décimas < 5, nota inferior. 

Exemplo: 6,4 = 6 

Décimas > 5, nota superior. 

Exemplo: 6,6 = 7 

Décimas = 5 (exemplo: 6,5) deixaraseao criterio do titor o ascenso a seguinte nota ou descenso a inferior, en función de datos obxectivos 

Exemplo: 6,5 + unha valoración positiva de esforzo = 7 

Exemplo: 6,5 + unha valoración negativa de esforzo = 6 
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A nota final será unha nota media das outras tres avaliacións. 

No caso de existir contidos non avaliables cunha avaliación continua, o mestre pode aplicar as probas que considere necesarias para saber se ese 

obxectivo ou contido está superado. 

TÁBOA DE REXISTRO PARA A AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

  

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 
FINAL 

    

    

    

 

 

 

 

INDICADORES E DESCRITORES 

Alumnos Participación Traballo 

Individual 

Traballo 

equipo 

Esforzo Actitude Nota 
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TÁBOA DE REXISTRO PARA A AVALIACÓN DIARIA 

INDICADORES E DESCRITORES 

NOME DO ALUMNO/A 

Día Participación Traballo 

Individual 

Traballo 

equipo 

Esforzo Actitude Nota 
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• Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe 

Avaliarase tanto a programación didáctica como a acción didáctica. 

A. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

- Avaliaremos se na programación de aula de cada curso se cumplen os obxectivos programados na programación didáctica. Se foron 

suficientes e axeitados ás características do alumnado. Se respectaron á diversidade. 

- Avaliaremos se o tratamento dos contidos foi integrador e equilibrado, e se non se traballaron uns en detrimento de outros. 

- Avaliaremos se os contidos traballados contribúen a desenvolver os obxectivos de área. 

- Faremos seguimento e revisión das programacións. 

• Criterios de promoción 

- Que o alumno/a supere os aspectos concretos establecidos nos criterios de avaliación. 

- Que o alumno/a progrese respecto de sí mesmo, é dicir, que progrese respecto da súa avaliación  inicial . 

- Que o alumno/a progrese respecto da súa ACI, no caso de tela. 

- Que o alumno/a supere os obxectivos mínimos. 
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B. AVALIACIÓN DA ACCIÓN DIDÁCTICA: función docente 

Valorarase fundamentalmente todo o referente á metodoloxía e actividades a través de : 

- Observación 

- Grabación en vídeo 

- Cuestionario aos alumnos/as 

- Adecuación da función docente. Promóvese un clima de afectividade, seguridade e confianza. Respéctase o principio de 

aprendizaxe significativa. Promóvese a interacción positiva. 

 

 

 

 

 

- Cuestionario aos pais/nais 
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9.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Integración de todo o alumnado na aula. 

- Petición, estudo e diagnóstico dos nosos alumnos/as. 

- Individualización, atendendo ás características persoais do alumnado. 

- Ofrecer actividades que lles permiten acadar o éxito ante o grupo. 

- Utilizar todos os medios posibles audiovisuais,informáticos e xogos atractivos para unha mellor captación dos contidos. 

O profesorado do colexio Alborada é consciente   de que ten que coñecer, desde a súa aula, a situación real dos alumnos/as, as súas 

características psicoevolutivas, capacidades, posibilidades, limitacións, motivacións, intereses…e a partir de aí traballar para lograr os 

obxectivos previstos. 

Para isto terá presentes as medidas ditadas pola normativa legal: o reforzo educativo e a adaptación curricular, ademais das medidas 

organizativas e pedagóxicas que cada quen ten ao seu alcance. 

Acordouse que o tratamento destes alumnos/asfarase sempre en coordinación co profesorado especialista e orientador, co fin de fomentar o 

desenvolvemento das súas capacidades físicas, cognitivas, sociais e relacionais; e, o máis importante, lograr unha integración do alumno/a 

no clima da aula e na dinámica do Centro. 
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En definitiva, no CEIP Alborada adoitaremos métodos que favorezan a aprendizaxe cooperativa, o respecto ao propio ritmo e a capacidade 

de aprender a aprender, acadando cada vez maior autonomía, posibilitando unha auténtica comunicación na aula e sendo protagonistas da 

súa propia aprendizaxe. 

Para adecuar a programación de ciclo á diversidade da aula o profesorado do CEIP Alborada acordou realizar as seguintes accións: 

OBXECTIVOS E CONTIDOS 

- Concretar os obxectivos e contidos do nivel á diversidade da aula ordinaria 

- Introducir obxectivos e contidos específicos para os ACNEES 

- Priorizar os obxectivos e contidos específicos para os ACNEES. 

- Secuenciar os obxectivos e contidos para conseguir un maior grao de significación do ensino 

ACTIVIDADES 

- Deseñar actividades que teñan diferentes graos de realización e dificultade. 

- Deseñar diversas actividades para traballar un mesmo contido. 

- Propoñer actividades que teñan diferentes posibilidades de execución. 

- Propoñer actividades que permitan diferentes agrupamentos (individual, gran grupo…). 

- Actividades de libre execución segundo os intereses deste alumnado. 

- Planificar actividades con aplicación á vida cotiá. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modalidade de adaptación irá en función das necesidades do alumnado. 
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Tamén contemplamos a transversalidade e a educación en valores, de xeito que en todas as nosas actividades vai explícita ou 

implicitamente a educación en valores. 

Temos presente que nesta idade debemos facer maior fincapé en contidos de carácter procedimental e actitudinal, para conseguir que o 

neno/a saiba facer,e saiba estar en calquera situación, por moi difícil que se presente. En definitiva, educar cara ao desenvolvemento 

integral do alumnado. 

Prioritariamente traballaremos entre outros: autoestima, tolerancia, responsabilidade, cooperación… 

11.EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA 

Traballo nas sete competencias clave, que recolle o Decreto 105/2014 de 4 de setembro, que establece o Currículo de Educación Primaria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.TEMAS TRANSVERSAIS E VALORES 
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EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE DIMENSIÓNS A TRABALLAR CONTIDOS E ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE 

CADA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCOITAR 

FALAR 

DIALOGAR 

CONVERSAR 

LER 

ESCRIBIR 

REFLEXIONAR 

Traballando contidos como: 

-Lecturade textos e poemas con pronuncia, entonación, ritmo,rima 

modulación da vozadecuados,e lectura comprensiva … 

-Escoita e comprensión de textos 

-Composición de textos relacionados coa escola para obter 

información:cuestionarios,liustaxes,descripcións 

-Adiviñas, refráns trabalinguas 

-Uso da biblioteca da aula e do centro 

-Comunicación oral e escrita:peticións,anuncios,avisos,conversas… 

-Expresións de pensamentos desexos,vivencias… 

presentarse,felicitar,escusarse e solicitar axuda… 

-Breves exposicións ante a clase. 
-Conversas sobre contidos de aprendizaxe e explicación do traballo realizado. 

-Textos escritos como fonte de aprendizaxe 

-Coñecemento das normas ortográficas máis sinxelas 

-Reflexiónsobre estratexias de planificación 

-Sigular,plural,masculino e feminino 

 

Habilidades: 

-Habilidades orais y escritas 

-Precisión no uso de términos 

-Comprensión das expresións de ourtos 

Actitudes e valores: 

-Participación democrática e activa 

-Espíritu crítico 

-Cooperación grupal e axuda a outros/as 

Estratexias de aprendizaxe: 

-Busca recollida e selección da información 

-Análise de textos orais e escritos 

-DefenExpresión oral e escrita de datos e ideas 

-Elaboración de traballos sinxelos 

-Traballo no momento da lectura, momento d7a5asemblea, traballo e gran 
grupo,en pequeño grupo e individual 

-Momento dos contos ou outros textos narrativos. 

-Traballo a partir dun video ou dunha película 
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EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE DIMENSIÓNS A TRABALLAR CONTIDOS E ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE 

CADA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA E 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 

 

 

 

 

 

 

 
COMPRENSIÓN 

REPRESENTACIÓN E 

MEDIDA DO ESPAZO . 
Elementos xeométricos,espazo 

 
 

COMPRENSIÓN 

REPRESENTACIÓN DAS 

RELACIÓNS ENTRE 

DISTINTAS VARIABLES 
Cálculo, estimacións, operacións 

matemáticas,.... 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

REPRESENTACIÓN DE 

DATOS MEDIANTE 

GRÁFICAS 
Análise e tratamento de datos,.... 

Traballando contidos como: 

-As formas xeométricas sinxelas como: 

cadrado,rectángulo,triángulo.círculo,rombo, trapecio.pentágono… 

-Medidas (palmo,pes,centímetro,metro…) 

-Cálculo mecánico e mental(reflexivo) 
-Sumas e restas levando e aplicación das mesmas na resolución d 

problemas 

-A multiplicación 

-Gráficas lineal e barras 

Habilidades: 

-Uso de ferramentas matemáticas 

-Manexo de elementos sinxelos 

-Resolución de problemas sinxelos. 

Actitudes e valores: 

-Participación 

-Cooperación grupal 

Estratexia de aprendizaxe: 

-Reflexión e comprensión 

-Búsqueda de información 
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EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE DIMENSIÓNS A TRABALLAR CONTIDOS E ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE CADA 

COMPETENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COMPETENCIA DIXITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HABILIDADES PARA A 

BÚSQUEDA, TRATAMENTO E 

COMUNICACIÓN DA 

INFORMACIÓN CON 

FERRAMENTAS TIC. 

✓  Busqueda, obtención, procesamento e 
comunicación da información para transformala en 
coñecemento. 
 

✓  Acceso á información ata a súa transmisión en 
distintos soportes una vez tratada. 

 
✓  Organización,relación,análise, síntese da información 

obtida. 

 
 

✓  Comunicación da información e os coñecementos 
adquiridos empregando as distintas linguaxes 

Traballando contidos como: 

-Dominio do rato. 
-Escribir un texto sinxelo (negrita, subliñado, cursiva). 

-Incorporar debuxos ao texto. 

-Facer xogos lendo as instruccíóns. 

-Observación de aparellos domésticos e da escola. 
-Identificación de elementos que poidan xerar risco, e adopción de 

comportamentos que contribuían a seguridade persoal e das demais persoas. 

-Consulta de fontes de información variadas (dicionarios, 

enciclopedias , revistas, monografías, guía telefónica, planos de 

poboación…) 

-Manexo de aparellos sinxelos (teléfono, espremedor e crebanoces) 

Habilidades: 

-Búsqueda, recollida, selección e procesamento da información. 

-Persoas participativas,críticas,responsables e intelixentes no uso das tecnoloxías. 

-Presentación da información como esquema, mapa conceptual, gráfica ou texto. 

-Expresión de datos e ideas 

Actitudes e valores: 

-Sensibilidade social ante as implicacións do desenvolvemento tecnolóxico 

científico 

-Participación democrática e activa. 
Estratexias de aprendizaxe: 

-Innovación e actualización de contidos 

-Manexo de estratexias para identificar e resolver os problemas sinxelos habituais 

de software e de hardware. 

-Uso habitual dos recursos tecnolóxicos na aula de informática. 
-Idear novas estratexias. 

 

 

 

 



CEIP ALBORADA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

PROGRAMACIÓN 2021/22            72 
  

EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE DIMENSIÓNS A TRABALLAR CONTIDOS E ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE CADA 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIA SOCIAL 

E CÍVICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
HABILIDADES PARA  A 

COMUNICACIÓN SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN EN 

ENTORNOS COMUNICATIVOS 

 
CONVIVENCIA: 

o Relacións Persoais 

 

 
PARTICIPACIÓN E CIDADANIA: 

o Participación democrática 

o Práctica de valores 

 

COÑECEMENTO E 

INTERACCIÓN DA REALIDADE 

SOCIAL 

Traballando contidos como: 

-Relacións e interaccións positivas co profesorado e cos seus semellantes 

-Comprensión da evolución da realidade histórica e social do mundo,os seus 

logros e problemas 

-Comprensión da achega que as diferentes culturas fixeron á evolución e 

progreso da humanidade 

-Creación dun sistema de valores propio e comportarse en coherencia con el. 

-Coñecemento e valoración dun mesmo e dos demáis. 

-Comunicación en distintos contextos 

-Expresión das propias ideas e escoita das alleas 

-Comprensión de puntos de vista diferentes. 
-Valoración dos intereses individuais e colectivos 

-Práctica do diálogo e a negociación para chegar a acordos como forma de 

resoplver os conflictos tanto no ñámbito persoal como no social 

-Comprensión de valores dunha sociedade democrática 

-Reflexión crítica dos conceptos de democracia, 

liberdade,corresponsabilidade, participación 

-Comprensión da realidade social na que vive. 
-Aceptación da convivencia e conflictos empregando o xuizo ético baseado na 

escala de valores aceptada no CENTRO 

-Cumprimento de dereitos e obrigas cívicas 

-Participación activa en festas,xogos e costumes popoulares propios de Galicia 

-Planificación de xeito autónomo e creativo de actividades de lecer 

individuais e colectivas 

-Observacióne descrición de características demográficas e económicas e uso de 

datos ve representación gráfica para a súa análise e comparación sobre contornos 

rurais e urbanos 

-Coñecemento de mercados, lonxas,feiras supermercados,tendas. 

-Análise crítica dalgunhas mensaxes publicitarias 

Habilidades: 

-Razonamentos críticos sobre situación reais 
-Habilidades sociais que permiten saber que os conflictos de valore e de 

intereses forman parte da convivencia 

-Toma de conciencia dos propios 79 
pensamentos,valores,sentimentos,acción, e control e 
autorregulación deles 

-Habilidades para participar activa e plenamente na vida civica 
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EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE DIMENSIÓNS A TRABALLAR CONTIDOS E ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE CADA 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

COMPRENSIÓN ARTÍSTICA 

 

 
CREACCIÓN ARTÍSTICA 

 

 
COÑECEMENTO DO PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN 

CULTURAL COMPARTIDA 

Traballando contidos como: 

-Comprensión, aprecio e valoración crítica polas diferentes 

manifestacións culturais, artísticas e deportivas. 

-Comprensión das produccións do mundo da arte e da cultura 

-Estudo e análise en museos 

-Realización de traballos de creación propia, utilizando montaxes, 

collages,debuxos,modelado… 

-Visita in situ a monumentos do patrimonio e visita a través de 

diferentes soportes audiovisuais 

-Estudo e análise de obras artísticas en museos,obras de teatro, cine… 

Habilidades: 

-Habilidade para apreciar e desfrutar coa arte 

-Habilidades de pensamento, perceptivas e comunicativas 

-Comprensión das expresións de outros 

Actitudes e valores: 

-Actitude aberta respectuosa e crítica cara á diversidade 

-Interese por partici`par na vida cultural 

-Valoración pola conservación do patrimonio cultural e artístico da 

propia comunidade e das outras. 

-Sensibilidade e sentido estético 

-Apoio e aprecio as iniciativas dos demáis. 

-Valorar a liberdade de expresión 

Estratexias de aprendizaxe: 

-Traballo colaborativo 

-Traballo artístico compartido 

-Expresión de datos e ideas 

-Elaboración de traballos sinxelos 

-Participación democrática e activa 
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EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE DIMENSIÓNS A TRABALLAR CONTIDOS E ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE CADA 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A 

APRENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 HABILIDADES DE COÑECEMENTO 

DAS SÚAS CAPACIDADES DE 

APRENDIZAXE E DOS RECURSOS DA 

CONTORNA 

 Coñecemento das propias capacidades 

 Coñecemento e uso das motivacións 

 

 

 

 USO DE HABILIDADES DE 

APRENDIZAXE 

 Planificación de Hábitos de estudo 

 Técnicas de aprendizaxe e 

autorregulación 

Traballando contidos como: 

-Control eficaz dos procesos de aprendizaxe 

contextos diversos 

-Capacidad de autorregulación e avaliación 

-Aceptación dos erros como fonte de aprendizaxe 

-Manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo 

intelectual 

Habilidades: 

-Capacidade de seguir aprendendo de forma autónoma 

-Motivación para aprender e confianza nun mesmo 

-Consciencia de cómo se aprende 

-Capacidade de atención,concentración, memoria,comprensión e 

expresiuón lingüística 

-Habilidade de obter información e transformala en coñecemento 

propio,relacionando cos coñecementos previos 

Actitudes e valores: 

-Sentemento de competencia persoal 

-Recoñecemento das propias posibilidades e limitacións 

-Perseveranza na aprendizaxe 

Estratexias de aprendizaxe: 

-Técnicas de estudo 

-Técnicas de observación 

-Técnicas de rexistro sisremático de feitos e de relación 

-Traballo cooperativo 

-Traballo por proxectos de resolucio de problemas,de planificación 

organización de actividades 

-Recollida,selección e tratamento da información 
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EXEMPLIFICACIÓN DOS DESCRITORES DE CADA COMPETENCIA CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE DIMENSIÓNS A TRABALLAR CONTIDOS E ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE CADA 

COMPETENCIA 

 
 

 

SENTIDO DA 

INICIATIVA E 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

 

 
 

 
COÑECER E CONFIAR PARA 

TOMAR DECISIÓNS 

Coñecemento e confianza nun mesmo 

Práctica de valores 

 

 

 INNOVAR 

Innovación e Creatividade 
Implementación de proxectos 
cooperativos 

Traballando contidos como 

-Responsablidade 

-Perseveranza 

-Autoestima 
-Creatividade 

-Autocrítica 

-Relación 

-Empatía 
-Autoavaliación 

-Planificación para levar a cabo proxectos 

-Elaboración de novas ideas 

-Busca de solución e levalas á práctica 
-Análise das súas posibilidades e limitacións 

-Coñecemento das fases de desenvolvemento dun proxecto 

-Avaliación de acción ou proxectos individuais. 

Habilidades: 

-Capacidade de elixir,evitar riscos,afrontar problemas 
-Capacidade de aprender dos erros e asumir riscos 

-Capacidade de elixir con criterio propio 

-Capacidade de imaxinar proxectos 
-Capacidade de transformar ideas en acción 

-Capacidade de afirmar e defender dereitos 

Actitudes e valores: 

-Valorar as posibilidades de mellora 

-Actitude positiva cara ao cambio e innovación 
-Interese por afrontar problemas e atopar solución 

-Espíritu de superación 

-Sentido crítico 
Estratexias de aprendizaxe 

-Relación 

-Cooperación 
-Diálogo 

Negociación 

-Traballo cooperativo e flexible 

-Liderado de proxectos 
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• Actividades complementarias 

No curso 2021/22 en principio hai algunhas actividades complementarias pensadas no exterior, debido á situación que estamos a vivir 

relacionada co COVID. 

 

• Programación das saídas 

No caso de ter algunha saída a secuencia de actividades realizarase en base a cada saída e estructuraranse en tres grandes bloques 

diferenciados: 

1º. Preparación da saída 

As actividades a realizar e as estratexias a empregar terán como obxectivos: 

- Determinar os coñecementos previos dos alumnos. 

- Motivalos. 

- Elaborar conxuntamente instrumentos de recollida de datos. 

- Preparar itinerarios e sensibilizar aos alumnos coas normas de educación vial. 

2º. Durante a saída 

As actividades relacionadas coa saída propiamente dita teñen como obxectivos os seguintes: 

- Toma de contacto directo do alumno coas propostas de traballo (servizos, transportes, espazos físicos…). 

- Desenvolver técnicas de traballo intelectual: observación directa de diferentes aspectos recollidos en guías, enquisas, fotos… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
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3º. Despois da saída 

As actividades a realizar despois da saída estarán encamiñadas a traballar diferentes áreas do currículo: 

- Contar a experiencia vivida. 

- Posta en común e recollida da mesma no diario de clase ou en forma de libro. 

- Expresión plástica da mesma: debuxos, murais, viñetas… 

• Actividades extraescolares 

As actividades ofertadas polo ANPA do colexio para este curso vanse realizar. 

13.APLICACIÓN DO PROXECTO LECTOR NO NIVEL 

O proxecto lector levarase a cabo da maneira prevista no proxecto do centro.Nos horarios establécese unha sesión diaria de 30 minutos de lectura 

sostida e ao longo do curso faranse distintas actividades para fomentar a lectura tanto individual como colectiva. 

Este curso o tempo de lectura diario será diferente nuns niveis e noutros, debido a que cando o alumnado de Educación Infantil e 1º e 2º estén no 

recreo o resto do alumnado de primaria estará na hora de lectura e viceversa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Desenvolver habilidades tales como: escoita de conversas, seguimento dun itinerario… 
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de informática de acordo cos obxectivos contemplados no proxecto das TIC do Centro. 

Este ano temos que ter moi presente este proxecto xa que poderia darse o caso de ter que seguir as clases dende os fogares, tal e como aconteceu 

o curso pasado no último trimestre, polo que fomentarmos a consecución da competencia dixital na aula para facilitar o traballo nos fogares, no 

caso de ser necesario. 

Teremos en funcionamento a aula virtual do centro e a maiores estaremos en contacto continuo coas familias a través de ABALAR. 

14.APLICACIÓN DO PROXECTO TIC NO NIVEL 
 

 
 

 
 

 

 

As TIC traballaranse dunha maneira interdisciplinar xa que se aproveita o seu potencial en todas as materias.O traballo específico farase na aula 


