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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O sistema educativo actual está fundamentado legalmente na Lei Orgánica 8/2013, de 9 de 

decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE), que modifica aspectos da Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio de Educación (LOE). Ademais, os aspectos curriculares a seguir atópanse 

no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Tamén se terá en conta o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, 

sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-

19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade; a Orde 

de 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do 

Consello da Xunta de Galicia, de 12 de xuño de 2020, e disponse a publicación da Orde comunicada 

do ministro de Sanidade, de 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de 

actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o 

curso 2020/21, xunto ao Protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos 

centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021.  

Partindo destas premisas, preséntase a continuación unha breve contextualización.  

O CEIP Cabanas é un centro de carácter público situado na parroquia de Salcedo, termo 

municipal de Pontevedra. Conta e cumpre os requisitos mínimos recollidos no Real Decreto 

132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que 

imparten as ensinanzas do segundo ciclo de educación infantil, a educación primaria e a educación 

secundaria.  

Neste curso, o centro conta cun total de 11 unidades, 3 de Educación Infantil e 8 de Educación 

Primaria. Contamos cun total de 19 docentes.  

A realidade lingüística do alumnado e das súas familias é maioritariamente castelán falante, se 

ben o entorno propio do centro é galego falante. En canto ao aspecto económico das familias, 

pódese considerar en termos xerais medio-alto, traballando a maioría da poboación na cidade. Por 

isto, e co obxectivo de garantir a presenza das dúas linguas cooficiais como vehiculares no centro, 

continuarase co establecido no Proxecto Lingüístico, co seguinte reparto: 

MATERIA IDIOMA 

Matemáticas Castelán 

Lingua Castelá e Literatura Castelán 
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Relixión / Valores Sociais e Cívicos Castelán 

Educación Artístico Castelán 

Ciencias Sociais Galego 

Ciencias da Natureza Galego 

Educación Física Galego 

Lingua Galega e Literatura Galego 

Concretando un pouco máis, o noso curso, 3º de Educación Primaria, está formado por 23 

alumnos e alumnas, dos cales 14 son nenos e 9 nenas. Trátase dun grupo cohesionado, 

heteroxéneo e participativo, a pesares de que presenta unha gran variedade de ritmos de 

aprendizaxe, ademais de alumnado con necesidades educativas especiais previamente 

diagnosticadas. Ambos aspectos trataranse no apartado de atención á diversidade.  

O profesorado que imparte docencia a este grupo está formado polos seguintes membros: 

o Titora: Eva Mª Senra Ferreño. 

o Apoio na aula: Agueda Rodríguez García. 

o Audición e Linguaxe: Cristina García Camiña. 

o Pedagoxía Terapéutica: Eva Fontáns Fernández. 

o Relixión Católica: Fátima Montero Sordo  

o Lingua Estranxeira Inglés: Guadalupe Hermida Rodríguez. 

o Educación Física: José Luis Verdeal Silva. 

o Educación Musical: Manuel Fariña Souto 

o Orientadora: Mª Isabel Torres Quelle. 

Análise dos resultados académicos no curso anterior: 

Dos 23 alumnos/as que formaron parte do 2º nivel o curso pasado, obtemos os seguintes 

resultados: 

MATERIA ALUMNADO QUE SUPEROU A 

MATERIA 

ALUMNADO QUE NON 

SUPEROU A MATERIA 

Matemáticas 23 1 

Lingua Castelá e Literatura 23 2 

Lingua Galega e Literatura 23 3 

Relixión Católica 4 0 



 
5 

Valores Sociais e Cívicos 19 0 

Ciencias Sociais 23 1 

Ciencias da Natureza 23 1 

Educación Física 23 0 

Educación Artística 23 0 

Lingua Estranxeira Inglés 23 1 

Como ben dixemos, o alumnado presenta diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, e por ese 

motivo a nosa actuación irá encamiñada a dar resposta de maneira adecuada ás diferentes 

necesidades, sempre dentro das posibilidades que nos permite o elevado número de alumnado.  

As necesidade dos mesmos serán atendidas tendo en conta cal sexa o caso particular, ou ben 

con actividades de reforzo ou con ampliación e metodoloxías que se adapten aos diferentes ritmos 

e estilos de aprendizaxe. Así, buscarase lograr unha estrutura óptima a nivel organizativo da aula. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

O seu deseño recollerá as seguintes competencias: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 

2.- Competencias Matemáticas e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCT). 

3.- Competencia Dixital (CD). 

4.- Aprender a aprender (CAA). 

5.- Competencias Sociais e Cívicas (CSC). 

6.- Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE). 

7.- Conciencia e Expresións Culturais (CCEC).  

 

Polo de agora, contamos co deseño do perfil competencial das seguintes competencias: CCL, 

CMCT, CD e CSC. O resto dos perfís desenvolveranse ao longo do presente curso, no marco do 

grupo de traballo da formación permanente de profesorado. 

A continuación, amósase o perfil de cada competencia así como as rúbricas deseñadas para a 

súa avaliación. 

1.Competencia en Comunicación Lingüística: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

PROCESO 

ESTÁNDARES PRIORITARIOS 
NIVEL DE LOGRO  

oral e escrito 
Expresión oral 

códigos estándares 

Expresión escrita 

códigos estándares 

Planificar [3º-PLEB2.1] , [3º-
LGB1.3.3] ,  [3º-LCB3.3.1] ,  

ORAL Ordena ideas propias sobre un tema proposto. 

ESCRITO Organiza ideas sobre un tema proposto. 

Crear un texto 
coherente 

[3º-LCB1.9.1] , [3º-
LGB3.1.2] , [3º-
MTB3.3.2] ,  

[3º-MTB3.3.2] ,  

ORAL Expresa oralmente ideas relacionadas entre 
si. 

ESCRITO Expresa por escrito ideas relacionadas entre 
si. 

Cohesionar 
ideas [3º-LCB1.8.2] ,  [3º-LCB1.8.2] ,  

ORAL Exprésase oralmente cun vocabulario 
adecuado ao seu nivel. 

ESCRITO Relaciona ideas por escrito usando a 
puntuación traballada e o vocabulario. 

ORAL Exprésase de xeito adecuado ao contexto. 
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Adecuarse ó 
contexto 

[3º-LCB1.1.1] , [3º-
LCB1.4.2] , [3º-
LGB1.3.1] , [3º-
PLEB2.1] ,  

[3º-LCB3.7.1] , [3º-
LGB3.2.1] , [3º-PLEB4.1] 
,  

ESCRITO Escribe textos coa morfoloxía, ortografía e 
vocabulario adecuado ao seu nivel. 

Presentación  X 
[3º-PLEB4.7] , [3º-
LCB3.1.4] , [3º-LGB3.7.1] 
, [3º-EFB1.2.2] ,  

ESCRITO Presenta os textos de forma limpa e 
ordenada. 

Fluidez e 
interacción 
oral 

[3º-CNB1.1.1] , [3º-
LCB1.1.2] , [3º-
LCB1.2.2] , [3º-
LCB1.3.1] , [3º-
LGB1.3.1] , [3º-
LGB1.3.3] , [3º-
MTB3.3.2] , [3º-
PLEB2.1] ,  

X ORAL Exprésase de maneira fluída, adecuada ao 
seu nivel durante unha conversa. 

Revisión dos 
textos [3º-LCB3.3.1] ,  [3º-LCB3.2.1] , [3º-

LCB3.3.1] ,  

ORAL Escoita textos orais para corrixir erros e 
propón melloras. 

ESCRITO Revisa os seus escritos ou de compañeiros 
para corrixir erros. 

Localizar e 
obter 
información 

[3º-CNB1.1.1] , [3º-
LCB1.6.1] , [3º-
LGB1.3.2] ,  

[3º-CNB1.1.1] , [3º-
CSB1.1.1] , [3º-LCB2.5.1] 
, [3º-LGB2.1.3] ,  

ORAL Escoita textos orais e responde a preguntas 
realizadas. 

ESCRITO Le textos adecuados á idade e resposta a 
preguntas dadas. 

Integrar e 
interpretar [3º-LCB1.5.1] ,  [3º-LGB2.1.2] , [3º-

LGB2.2.1] ,  

ORAL Localiza a idea principal dun texto oral dado. 

ESCRITO Localiza a idea principal dun texto escrito 
dado. 

Reflexionar e 
valorar [3º-LGB1.10.2] ,  

[3º-LCB3.2.1] , [3º-
PLEB3.6] , [3º-LCB2.4.2] 
,  

ORAL Valora un texto oral e aporta alternativas. 

ESCRITO Valora un texto escrito e aporta ideas propias. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia 
Clave: 

Comunicación Lingüística 

Nivel Área Estándares 

3º CN 3º-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. 

3º CS 3º-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. 

3º EF 3º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 

3º LC 3º-LCB1.1.1 - Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 

3º LC 3º-LCB1.1.2 - Aplica as normas socio comunicativas: escoita atenta, espera de quendas, respecto da opinión dos e das demais. 

3º LC 3º-LCB1.2.2 - Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas. 
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3º LC 3º-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. 

3º LC 3º-LCB1.4.2 - Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de 
comunicación. 

3º LC 3º-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. 

3º LC 3º-LCB1.6.1 - Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para obter información. 

3º LC 3º-LCB1.8.2 - Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental, utilizando nexos básicos. 

3º LC 3º-LCB1.9.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión. 

3º LC 3º-LCB2.4.2 - Selecciona textos do seu interese en función dos seus gustos e preferencias. 

3º LC 3º-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. 

3º LC 3º-LCB3.1.4 - Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

3º LC 3º-LCB3.2.1 - Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros. 

3º LC 3º-LCB3.3.1 - Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 

3º LC 3º-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. 

3º LC 3º-LCB3.7.1 - Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

3º LG 3º-LGB1.10.2 - Identifica o uso de linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 

3º LG 3º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo adecuadamente. 

3º LG 3º-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. 

3º LG 3º-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. 

3º LG 3º-LGB2.1.2 - Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

3º LG 3º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo. 

3º LG 3º-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. 

3º LG 3º-LGB3.1.1 - Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a 
información. 

3º LG 3º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 

3º LG 3º-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 

3º LG 3º-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. 

3º MT 3º-MTB3.3.2 - Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en todos os procedementos 
realizados. 

3º PLE 3º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

3º PLE 3º-PLEB3.6 - Amosa interese por informase, comunicarse e aprender a través dos textos escritos. 

3º PLE 3º-PLEB4.1 - Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral. 

3º PLE 3º-PLEB4.7 - Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade. 
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Nivel Área Cantidade de estándares elixidos como prioritarios: 

3º CN 1 estándares 

3º CS 1 estándares 

3º EF 1 estándares 

3º EM 0 estándares 

3º EP 0 estándares 

3º ERE 0 estándares 

3º LC 16 estándares 

3º LG 11 estándares 

3º MT 1 estándares 

3º PLE 4 estándares 

3º REC 0 estándares 

3º VSC 0 estándares 

 
2.Competencias Matemáticas e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía: 

COMPETENCIA  EN MATEMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO  

Coñecer e 
reproducir 

Acceso e 
identificación 

[3º-CNB5.1.2] , [3º-CNB4.1.1] , 
[3º-CNB3.2.1] , [3º-CNB3.1.2] , 
[3º-CNB3.1.1] , [3º-CNB2.2.2] , 
[3º-CNB2.1.2] , [3º-CNB1.1.1] , 
[3º-CSB2.8.1] , [3º-CSB2.7.1] , 
[3º-CSB2.5.1] , [3º-CSB2.4.1] , 
[3º-CSB2.3.1] , [3º-CSB2.2.3] , 
[3º-CSB2.2.1] , [3º-CSB2.1.1] , 
[3º-CSB1.1.1] , [3º-CNB5.2.1] , 
[3º-REC-B.2.1.1] , [3º-MTB5.1.1] 
, [3º-MTB4.4.1] , [3º-MTB4.3.1] , 
[3º-EFB5.2.2] , [3º-MTB4.2.1] , 
[3º-EFB4.2.1] , [3º-MTB4.1.1] , 
[3º-CSB4.2.1] , [3º-CSB4.1.2] , 
[3º-MTB3.5.1] , [3º-CSB4.1.1] , 
[3º-MTB3.3.1] , [3º-MTB3.1.1] , 
[3º-CSB3.3.1] , [3º-MTB2.3.5] , 
[3º-CSB2.14.1] , [3º-MTB2.2.3] , 
[3º-CSB2.13.1] , [3º-MTB2.2.1] , 
[3º-CSB2.12.1] , [3º-MTB2.1.1] , 
[3º-CSB2.11.2] ,  

Identifica, emprega e argumenta os datos necesarios para 
resolver un problema sinxelo dos ámbitos matemático e 
científico. 

Comprensión 
[3º-CNB4.2.1] , [3º-CNB3.2.1] , 
[3º-CNB2.1.1] , [3º-CSB2.9.1] , 
[3º-CSB2.7.1] , [3º-CSB2.3.2] , 

Selecciona e explica de forma guiada o proceso elixido 
para resolver problemas científicos e matemáticos. 
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[3º-CSB2.2.2] , [3º-CNB5.2.1] , 
[3º-VSCB3.7.3] , [3º-CNB5.1.2] , 
[3º-MTB1.1.1] , [3º-LGB2.2.1] , 
[3º-EMB2.1.2] , [3º-CSB3.3.1] ,  

Aplicar e 
analizar 

Aplicación 

[3º-CSB4.1.2] , [3º-MTB2.1.1] , 
[3º-MTB2.2.2] , [3º-MTB2.3.1] , 
[3º-MTB2.3.3] , [3º-MTB2.4.1] , 
[3º-MTB3.4.1] , [3º-MTB3.6.1] , 
[3º-MTB5.1.2] , [3º-MTB5.1.1] , 
[3º-CNB2.3.1] , [3º-CNB3.1.3] ,  

Resolve con axuda problemas matemáticos e do ámbito 
científico sinxelos en diferentes contextos.  

Análise 

[3º-CSB2.5.1] , [3º-CSB3.4.1] , 
[3º-MTB1.1.1] , [3º-MTB3.1.2] , 
[3º-MTB3.2.2] , [3º-MTB4.6.2] , 
[3º-CNB2.3.2] , [3º-CNB4.3.1] ,  

Experimenta diferentes fenómenos en contextos reais 
contrastando os resultados finais con hipóteses dadas. 

Razoar e 
reflexionar 

Síntese e 
creación 

[3º-CNB1.1.1] , [3º-CNB1.1.2] , 
[3º-CNB1.2.1] , [3º-CSB1.1.1] , 
[3º-EFB5.1.2] , [3º-LGB2.2.1] ,  

Combina diferentes experimentos que coñece con 
elementos da vida real deseñando outro novo con axuda. 

Xuízo e 
valoración 

[3º-MTB1.1.2] , [3º-MTB2.4.2] , 
[3º-MTB3.6.2] , [3º-CNB1.2.1] ,  

Expón oralmente a súa valoración crítica de forma guiada 
dos resultados obtidos da resolución dun problema 
matemático ou científico. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia 
Clave: 

Matemática, ciencia e tecnoloxía 

Nivel Área Estándares 

3º CN 3º-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. 

3º CN 3º-CNB1.1.2 - Manifesta certa autonomía na observación, planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións. 

3º CN 3º-CNB1.2.1 - Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno mediante a observación obtén unha información. 

3º CN 3º-CNB2.1.1 - Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu funcionamento nun sentido global e os cambios nas distintas 
etapas da vida. 

3º CN 3º-CNB2.1.2 - Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do organismo. 

3º CN 3º-CNB2.2.2 - Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis habituais (caries, catarros, gripe e obesidade) e aplica 
actuacións para á súa prevención. 

3º CN 3º-CNB2.3.1 - Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 

3º CN 3º-CNB2.3.2 - Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un menú saudable na escola. 

3º CN 3º-CNB3.1.1 - Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu 
contorno, con criterio científico. 

3º CN 3º-CNB3.1.2 - Observa, identifica e recoñece as características das plantas do seu contorno e clasifícaas con criterio científico. 

3º CN 3º-CNB3.1.3 - Utiliza claves e guías para a clasificación de animais e plantas. 

3º CN 3º-CNB3.2.1 - Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e as explica empregando diferentes 
soportes. 

3º CN 3º-CNB4.1.1 - Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa intervención na vida cotiá. 
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3º CN 3º-CNB4.2.1 - Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e situacións da vida cotián. 

3º CN 3º-CNB4.3.1 - Compara densidades de diferentes sustancias que emprega diariamente con respecto á auga. 

3º CN 3º-CNB5.1.2 - Identifica e explica a enerxía que empregan obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso habitual na vida cotiá. 

3º CN 3º-CNB5.2.1 - Identifica e describe oficios en función dos materiais, das ferramentas e das máquinas que empregan. 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-CSB1.3.1 - Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-CSB2.11.2 - Nomea as tres grandes zonas climáticas do planeta e identifica algunha característica principal que se identifique 
co clima da súa contorna. 

3º CS 3º-CSB2.12.1 - Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 

3º CS 3º-CSB2.13.1 - Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade 
autónoma. 

3º CS 3º-CSB2.14.1 - Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades de relevo e ríos máis importantes da comunidade 
autónoma. 

3º CS 3º-CSB2.2.1 - Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os polos xeográficos. 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-CSB2.2.3 - Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas característica principais. 

3º CS 3º-CSB2.3.1 - Identifica, nomea e describe as capas da Terra. 

3º CS 3º-CSB2.3.2 - Explica que é un volcán e que acontece cando entra en erupción e nomea algunha medida para previr danos. 

3º CS 3º-CSB2.4.1 - Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos terráqueos. 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-CSB2.7.1 - Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen a formación das nubes e as 
precipitacións. 

3º CS 3º-CSB2.8.1 - Identifica e sabe usar os distintos aparellos de medida que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos. 

3º CS 3º-CSB2.9.1 - Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función, confecciona e interpreta gráficos moi básicos de 
temperaturas e precipitacións. 

3º CS 3º-CSB3.3.1 - Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e os representa en gráficas sinxelas. 

3º CS 3º-CSB3.4.1 - Diferencia entre materias primas e produtos elaborados e os asocia cos diferentes sectores produtivos e económicos 
da contorna. 

3º CS 3º-CSB4.1.1 - Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como sucesivos a.C o 
d.C 

3º CS 3º-CSB4.1.2 - Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado da súa contorna datando os comezos e finais das épocas estudadas. 

3º CS 3º-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. 

3º EF 3º-EFB4.2.1 - Comeza a recoñecer algunha capacidade física básica implicada nas actividades artísticas. 

3º EF 3º-EFB5.1.2 - Busca, de maneira guiada, información para comprender a importancia duns hábitos de alimentación correctos para 
a saúde. 

3º EF 3º-EFB5.2.2 - Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física. 
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3º EM 3º-EMB2.1.2 - Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

3º LG 3º-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. 

3º MT 3º-MTB1.1.1 - Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema, pregunta 
realizada).. 

3º MT 3º-MTB1.1.2 - Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

3º MT 3º-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. 

3º MT 3º-MTB2.1.1 - Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

3º MT 3º-MTB2.2.1 - Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 

3º MT 3º-MTB2.2.2 - Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 10.000 

3º MT 3º-MTB2.2.3 - Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

3º MT 3º-MTB2.3.1 - Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo mental. 

3º MT 3º-MTB2.3.3 - Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar recontos, en disposicións rectangulares nos que intervén 
a lei do produto. 

3º MT 3º-MTB2.3.5 - Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 

3º MT 3º-MTB2.4.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de 
razoamento. 

3º MT 3º-MTB2.4.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, as 
unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

3º MT 3º-MTB3.1.1 - Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, capacidade, masa ou peso. 

3º MT 3º-MTB3.1.2 - Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 

3º MT 3º-MTB3.2.2 - Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

3º MT 3º-MTB3.3.1 - Coñece e utiliza as equivalencias entre diversas unidades de medida da mesma magnitude. 

3º MT 3º-MTB3.4.1 - Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais e as súas relacións 

3º MT 3º-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 situación reais como figuradas. 

3º MT 3º-MTB3.6.1 - Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas e de razoamento. 

3º MT 3º-MTB3.6.2 - Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, as unidades 
dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

3º MT 3º-MTB4.1.1 - Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos (lado, ángulo e vértice). 

3º MT 3º-MTB4.2.1 - Coñece e diferencia a circunferencia do círculo e distingue os seus elementos. 

3º MT 3º-MTB4.3.1 - Identifica corpos redondos e poliedros (prisma, pirámide, cilindro, cono, esfera...). 

3º MT 3º-MTB4.4.1 - Distingue entre ángulos agudos, rectos e obtusos. 

3º MT 3º-MTB4.6.2 - Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

3º MT 3º-MTB5.1.1 - Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas ou gráficas. 

3º MT 3º-MTB5.1.2 - Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 

3º REC 3º-REC-B.2.1.1 - Aprende e ordena cronoloxicamente os principais feitos da historia de Moisés. 
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3º VSC 3º-VSCB3.7.3 - Explica as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elixidos como prioritarios: 

3º CN 17 estándares 

3º CS 22 estándares 

3º EF 3 estándares 

3º EM 1 estándares 

3º EP 0 estándares 

3º ERE 0 estándares 

3º LC 0 estándares 

3º LG 1 estándares 

3º MT 27 estándares 

3º PLE 0 estándares 

3º REC 1 estándares 

3º VSC 1 estándares 

 

3. Competencia Dixital: 

COMPETENCIA  DIXITAL 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO  

Uso crítico, creativo e 
seguro das TIC para o 
traballo, o ocio a 
inclusión e a 
comunicación 

[3º-LGB3.5.1] , [3º-LCB4.4.1] , 
[3º-LGB1.2.1] , [3º-LGB2.5.1] , 
[3º-LCB2.8.1] , [3º-LCB3.6.1] , 
[3º-EFB1.2.1] , [3º-EPB2.4.2] , 
[3º-LCB1.6.1] , [3º-CSB2.8.1] ,  

É consciente de que non todas as páxinas de internet 
son veraces.  

Uso das TIC para obter, 
avaliar, almacenar, 
producir, presentar e 
intercambiar información 

[3º-EFB1.2.1] , [3º-CNB1.1.1] , 
[3º-CSB1.1.1] , [3º-CSB2.1.1] , 
[3º-EPB1.4.3] , [3º-EPB2.4.2] , 
[3º-LCB1.6.1] , [3º-LCB2.5.1] , 
[3º-LCB2.8.1] , [3º-LCB3.6.1] , 
[3º-LCB4.4.1] , [3º-LGB1.2.1] , 
[3º-LGB2.5.1] , [3º-LGB2.5.2] , 
[3º-LGB3.5.1] , [3º-LGB4.5.1] ,  

Realiza sinxelas buscas de información de forma 
guiada.  

Comunicarse e participar 
en redes de colaboración 
a través de internet. 

[3º-LGB3.2.1] , [3º-LGB3.5.1] ,  
Envía con supervisión do docente, e-mails 
empregando o correo electrónico da aula, dentro das 
tarefas que así co precisen.  
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia 
Clave: 

Competencia Dixital 

Nivel Área Estándares 

3º CN 3º-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. 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-CSB2.8.1 - Identifica e sabe usar os distintos aparellos de medida que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos. 

3º EF 3º-EFB1.2.1 - Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

3º EP 3º-EPB1.4.3 - Amosa interese por coñecer formas de expresión de autores/as e a súa obra, empregando as tecnoloxías da 
información 

3º EP 3º-EPB2.4.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar material para as súas creacións artísticas. 

3º LC 3º-LCB1.6.1 - Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para obter información. 

3º LC 3º-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. 

3º LC 3º-LCB2.8.1 - Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para buscar información. 

3º LC 3º-LCB3.6.1 - Usa con axuda as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar 
información. 

3º LC 3º-LCB4.4.1 - Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais 

3º LG 3º-LGB1.2.1 - Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a información máis importante e necesaria. 

3º LG 3º-LGB2.5.1 - Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información e modelos para a lectura. 

3º LG 3º-LGB2.5.2 - Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

3º LG 3º-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 

3º LG 3º-LGB3.5.1 - Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

3º LG 3º-LGB4.5.1 - Usa o dicionario en papel ou dixital de xeito guiado. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elixidos como prioritarios: 

3º CN 1 estándares 

3º CS 3 estándares 

3º EF 1 estándares 

3º EM 0 estándares 

3º EP 2 estándares 

3º ERE 0 estándares 

3º LC 5 estándares 
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3º LG 6 estándares 

3º MT 0 estándares 

3º PLE 0 estándares 

3º REC 0 estándares 

3º VSC 0 estándares 

 

4.Competencia Aprender a Aprender 

COMPETENCIA  APRENDER A APRENDER 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO  

Organizar o propio proceso 
de aprendizaxe en grupo 
(traballo cooperativo) ou 

individualmente 

[3º-CNB1.1.2] , [3º-CNB1.3.1] ,  
Participa de xeito guiado, na organización de actividades 
individuais ou en grupo, aportando ideas na planificación. 

Adquirir, procesar e asimilar 
novos coñecementos e 

capacidades.  

[3º-CNB1.1.2] , [3º-CNB1.2.1] , 
[3º-CNB1.3.1] , [3º-CSB1.1.2] , 
[3º-CSB1.2.1] , [3º-CSB2.6.1] , 

[3º-EFB1.3.1] , [3º-EFB6.1.2] , [3º-
EMB2.1.4] , [3º-EPB1.1.1] , [3º-
LCB1.3.1] , [3º-LCB1.4.2] , [3º-
LCB2.3.2] , [3º-LCB2.5.1] , [3º-
LGB1.6.1] , [3º-LGB3.3.1] , [3º-
MTB1.1.1] , [3º-MTB1.1.2] , [3º-
MTB1.2.1] , [3º-MTB2.4.1] , [3º-
MTB4.6.1] , [3º-MTB4.6.2] , [3º-
PLEB3.4] , [3º-VSCB1.4.4] , [3º-
VSCB3.2.1] , [3º-VSCB3.2.4] ,  

Aplica os novos coñecementos e capacidades adquiridos 
en contextos reais con axuda. 

Buscar orientacións e facer 
uso delas 

[3º-LCB2.5.1] , [3º-MTB1.1.2] , 
[3º-MTB1.2.1] , [3º-MTB2.4.1] , 

[3º-MTB4.6.1] , [3º-PLEB3.4] , [3º-
VSCB1.4.4] ,  

Emprega o material básico de aula para buscar 
información. 

Apoiarse en experiencias 
vitais e aprendizaxes 

anteriores e aplicalos en 
situacións novas 

[3º-EFB1.3.1] , [3º-CSB1.2.1] , 
[3º-CNB1.3.1] , [3º-CNB1.2.1] , 

[3º-PLEB3.4] , [3º-LGB3.3.1] , [3º-
LCB1.4.2] , [3º-LCB2.3.2] , [3º-
LGB1.6.1] , [3º-MTB2.4.1] , [3º-
MTB1.1.1] , [3º-EFB6.1.2] , [3º-

LCB1.3.1] ,  

Aplica as súas experiencias previas en novas situacións de 
aprendizaxe na aula. 

Ter motivación e confianza 
nas propias posibilidades. 

[3º-CNB1.1.2] , [3º-CSB1.2.1] , 
[3º-CSB1.1.2] , [3º-EFB1.3.1] , 
[3º-EMB2.1.4] , [3º-MTB4.6.2] , 

[3º-VSCB1.4.4] , [3º-VSCB3.2.1] , 
[3º-VSCB3.2.4] ,  

Ten motivación e confianza nas propias posibilidades. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia 
Clave: 

Aprender a aprender 

Nivel  Área Estándares 

3º CN 3º-CNB1.1.2 - Manifesta certa autonomía na observación, planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma 
de decisións. 

3º CN 3º-CNB1.2.1 - Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno mediante a observación obtén unha 
información. 

3º CN 3º-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. 

3º CS 3º-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 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-CSB2.6.1 - Orientase no espazo empregando algunha técnica de orientación e instrumento. 

3º EF 3º-EFB1.3.1 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

3º EF 3º-EFB6.1.2 - Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas. 

3º EM 3º-EMB2.1.4 - Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar 

3º EP 3º-EPB1.1.1 - Establece unha orde ou pautas para seguir no procedemento de observación dos elementos do contexto, e na 
súa comunicación oral ou escrita. 

3º LC 3º-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. 

3º LC 3º-LCB1.4.2 - Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de 
comunicación. 

3º LC 3º-LCB2.3.2 - Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un texto. 

3º LC 3º-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. 

3º LG 3º-LGB1.6.1 - Elabora un discurso oral coherente, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

3º LG 3º-LGB3.3.1 - Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) 
para obter e comunicar información. 

3º MT 3º-MTB1.1.1 - Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema, 
pregunta realizada).. 

3º MT 3º-MTB1.1.2 - Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

3º MT 3º-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. 

3º MT 3º-MTB2.4.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de 
razoamento. 

3º MT 3º-MTB4.6.1 - Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados utilizando estratexias heurísticas 
de razoamento. 

3º MT 3º-MTB4.6.2 - Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

3º PLE 3º-PLEB3.4 - Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

3º VSC 3º-VSCB1.4.4 - Emprega algunha estratexia para facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

3º VSC 3º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

3º VSC 3º-VSCB3.2.4 - Emprega destrezas de interdependencia positiva. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elixidos como prioritarios: 
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3º CN 3 estándares 

3º CS 3 estándares 

3º EF 2 estándares 

3º EM 1 estándares 

3º EP 1 estándares 

3º ERE 0 estándares 

3º LC 4 estándares 

3º LG 2 estándares 

3º MT 6 estándares 

3º PLE 1 estándares 

3º REC 0 estándares 

3º VSC 3 estándares 

 

 

5.Competencias Sociais e Cívicas: 

COMPETENCIA  SOCIAL E CIDADÁ 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO  

Interpretar fenómenos e 
problemas sociais para 
elaborar respostas, tomar 
decisións e resolver 
conflitos 

[3º-EFB1.2.3] , [3º-EFB1.1.3] , 
[3º-EFB1.1.4] , [3º-CNB1.3.1] , 
[3º-CSB1.2.1] , [3º-
VSCB1.6.1] , [3º-VSCB1.6.2] , 
[3º-VSCB3.4.1] ,  

Iníciase nas técnicas de debate como medio 
democrático para resolver conflitos. 

Traballo cooperativo 
(Interactuar con outras 
persoas e grupos 
conforme a normas 
baseadas no respecto 
mutuo e as conviccións 
democráticas.) 

[3º-EMB2.2.2] , [3º-EFB6.3.2] , 
[3º-CSB1.2.1] , [3º-PLEB5.11] 
, [3º-VSCB1.3.3] , [3º-
VSCB1.4.1] , [3º-VSCB1.4.2] , 
[3º-VSCB2.6.2] , [3º-
VSCB2.8.1] , [3º-VSCB3.2.1] , 
[3º-VSCB3.2.2] , [3º-
VSCB3.2.3] , [3º-VSCB3.3.1] ,  

Participa no equipo cooperativo, respectando as 
normas básicas de funcionamento. 

Participar dun xeito 
eficaz e construtivo na 
vida social e profesional. 

[3º-LGB1.4.2] , [3º-LGB1.5.1] , 
[3º-LGB1.4.1] , [3º-LGB1.5.2] , 
[3º-LGB1.3.1] , [3º-CSB1.2.1] , 
[3º-EFB1.1.3] , [3º-EFB1.1.4] , 
[3º-EFB1.2.3] , [3º-EFB1.3.3] , 
[3º-EFB1.3.4] , [3º-EFB2.1.1] , 
[3º-EMB2.2.2] , [3º-EPB2.2.1] , 
[3º-LCB1.1.2] , [3º-LGB2.7.1] , 
[3º-PLEB2.5] , [3º-PLEB5.11] , 

Participa nas actividades propostas, aceptando 
diferentes opinións. 
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[3º-VSCB1.4.1] , [3º-
VSCB1.3.3] , [3º-VSCB1.7.2] , 
[3º-VSCB2.1.4] , [3º-
VSCB2.2.2] , [3º-VSCB2.3.1] , 
[3º-VSCB2.6.1] , [3º-
VSCB2.6.2] , [3º-VSCB2.7.1] , 
[3º-VSCB2.7.2] , [3º-
VSCB3.2.3] , [3º-VSCB3.3.2] , 
[3º-VSCB3.4.1] ,  

Participar plenamente na 
vida cívica de forma 
activa e democrática. 

[3º-CNB4.1.2] , [3º-CSB1.2.1] , 
[3º-CSB2.15.3] , [3º-CSB3.5.1] 
, [3º-CSB4.4.1] , [3º-EFB1.3.2] 
, [3º-EFB6.4.1] , [3º-EFB6.4.2] 
, [3º-EMB1.1.3] , [3º-LCB3.5.1] 
, [3º-LGB1.10.1] , [3º-
LGB1.10.2] , [3º-VSCB3.7.1] ,  

Fai propostas de condutas cívicas apropiadas e 
acepta a decisión da maioría. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia 
Clave: 

Sociais e cívicas 

Nivel  Área Estándares 

3º CN 3º-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. 

3º CN 3º-CNB4.1.2 - Emprega actitudes responsables de aforro enerxético e de recollida de residuos na escola. 

3º CS 3º-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. 

3º CS 3º-CSB2.15.3 - Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e un consumo responsable. 

3º CS 3º-CSB3.5.1 - Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación. 

3º CS 3º-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. 

3º EF 3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

3º EF 3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 

3º EF 3º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta as opinións dos e das 
demais. 

3º EF 3º-EFB1.3.2 - Coñece e respecta a normas de educación viaria en contornos habituais e non habituais. 

3º EF 3º-EFB1.3.3 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

3º EF 3º-EFB1.3.4 - Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

3º EF 3º-EFB2.1.1 - Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

3º EF 3º-EFB6.3.2 - Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de cooperación e de oposición. 

3º EF 3º-EFB6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas actividades no medio natural. 
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3º EF 3º-EFB6.4.2 - Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna do lugar. 

3º EM 3º-EMB1.1.3 - Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

3º EM 3º-EMB2.2.2 - Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

3º EP 3º-EPB2.2.1 - Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

3º LC 3º-LCB1.1.2 - Aplica as normas socio comunicativas: escoita atenta, espera de quendas, respecto da opinión dos e das demais. 

3º LC 3º-LCB3.5.1 - Exprésase, por escrito, evitando unha linguaxe non sexista e non respectuosa coas diferenzas. 

3º LG 3º-LGB1.10.1 - Usa, de forma xeral, unha linguaxe non sexista. 

3º LG 3º-LGB1.10.2 - Identifica o uso de linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 

3º LG 3º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo adecuadamente. 

3º LG 3º-LGB1.4.1 - Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións sen interromper. 

3º LG 3º-LGB1.4.2 - Respecta as opinións da persoa que fala. 

3º LG 3º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

3º LG 3º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 

3º LG 3º-LGB2.7.1 - Utiliza as biblioteca de aula e de centro respectando as normas básicas do seu o funcionamento. 

3º PLE 3º-PLEB2.5 - Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

3º PLE 3º-PLEB5.11 - Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 
simuladas a través de respostas verbais e non verbais. 

3º VSC 3º-VSCB1.3.3 - Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades 
cooperativas. 

3º VSC 3º-VSCB1.4.1 - Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos. 

3º VSC 3º-VSCB1.4.2 - Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 

3º VSC 3º-VSCB1.6.1 - Participa na resolución de problemas escolares con seguridade e motivación. 

3º VSC 3º-VSCB1.6.2 - Define e formula claramente problemas de convivencia. 

3º VSC 3º-VSCB1.7.2 - Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en situacións formais e informais da interacción social. 

3º VSC 3º-VSCB2.1.4 - Expón respectuosamente os argumentos. 

3º VSC 3º-VSCB2.2.2 - Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas. 

3º VSC 3º-VSCB2.3.1 - Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación. 

3º VSC 3º-VSCB2.6.1 - Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

3º VSC 3º-VSCB2.6.2 - Participa activamente en actividades que contribúen á cohesión dos grupos sociais aos que pertence. 

3º VSC 3º-VSCB2.7.1 - Respecta e acepta as diferenzas individuais. 

3º VSC 3º-VSCB2.7.2 - Recoñece, e identifica as calidades doutras persoas. 

3º VSC 3º-VSCB2.8.1 - Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

3º VSC 3º-VSCB3.1.2 - Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración. 

3º VSC 3º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 
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3º VSC 3º-VSCB3.2.2 - Practica as estratexias de axuda entre iguais 

3º VSC 3º-VSCB3.2.3 - Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

3º VSC 3º-VSCB3.3.1 - Participa na elaboración das normas da aula. 

3º VSC 3º-VSCB3.3.2 - Respecta as normas do centro escolar. 

3º VSC 3º-VSCB3.4.1 - Resolve os conflitos, coa axuda dunha persoa adulta, de modo construtivo 

3º VSC 3º-VSCB3.7.1 - Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de educación viaria. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elixidos como prioritarios: 

3º CN 2 estándares 

3º CS 4 estándares 

3º EF 10 estándares 

3º EM 2 estándares 

3º EP 1 estándares 

3º ERE 0 estándares 

3º LC 2 estándares 

3º LG 8 estándares 

3º MT 0 estándares 

3º PLE 2 estándares 

3º REC 0 estándares 

3º VSC 22 estándares 

 
 

 

 

6.Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor: 

COMPETENCIA  PARA O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍTITO EPRENDEDOR 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO  

Transformar as ideas en 
actos.  

[3º-CSB1.1.2] , [3º-CNB1.1.2] , 
[3º-CNB1.1.1] ,  

Expresa as súas ideas en forma de feitos espontáneos 
valorando a súa conveniencia. 

Crear, innovar e asumir 
riscos 

[3º-LGB3.6.2] , [3º-LGB3.1.2] , 
[3º-LCB5.4.1] ,  

Amosa creatividade e confianza en si mesmo. 
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Planificar e xestionar 
proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos 
  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia 
Clave: 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Nivel  Área Estándares 

3º CN 3º-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. 

3º CN 3º-CNB1.1.2 - Manifesta certa autonomía na observación, planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma 
de decisións. 

3º CN 3º-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. 

3º CS 3º-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 

3º EF 3º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 

3º EF 3º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

3º LC 3º-LCB5.4.1 - Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 

3º LG 3º-LGB1.3.4 - Participa no traballo en grupo. 

3º LG 3º-LGB1.8.1 - Amosa respecto ás ideas e achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

3º LG 3º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 

3º LG 3º-LGB3.6.2 - Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido. 

3º VSC 3º-VSCB1.2.1 - Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas. 

3º VSC 3º-VSCB1.3.1 - Aplica o autocontrol á toma de decisión. 

3º VSC 3º-VSCB1.3.3 - Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades 
cooperativas. 

3º VSC 3º-VSCB1.4.2 - Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 

3º VSC 3º-VSCB1.4.3 - Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas con axuda dunha persoa adulta. 

3º VSC 3º-VSCB1.7.2 - Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en situacións formais e informais da interacción social. 

3º VSC 3º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

3º VSC 3º-VSCB3.6.1 - Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 

3º VSC 3º-VSCB3.7.1 - Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de educación viaria. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elixidos como prioritarios: 

3º CN 3 estándares 

3º CS 1 estándares 

3º EF 2 estándares 

3º EM 0 estándares 

3º EP 0 estándares 

3º ERE 0 estándares 
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3º LC 1 estándares 

3º LG 4 estándares 

3º MT 0 estándares 

3º PLE 0 estándares 

3º REC 0 estándares 

3º VSC 9 estándares 

 

7.Competencia en Conciencia e Expresións Culturais: 

COMPETENCIA  EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

PROCESO ESTÁNDARES PRIORITARIOS NIVEL DE LOGRO  

Coñecer, comprender, 
apreciar e valorar con 

espírito crítico, as diferentes 
manifestacións culturais e 

artísticas  

[3º-CSB4.4.1] , [3º-EMB3.2.2] , 
[3º-LCB5.1.1] , [3º-LCB5.3.1] , [3º-

LCB5.7.1] , [3º-LGB1.5.3] , [3º-
LGB4.7.1] , [3º-LGB5.1.2] , [3º-

LGB5.6.1] ,  

Coñece a importancia das manifestacións culturais e 
artísticas da contorna próxima. 

Considerar as 
manifestacións culturais e 
artísticas como fonte de 

enriquecemento e desfrute 
persoal e parte da riqueza e 

patrimonio dos pobos. 

[3º-CSB3.2.1] , [3º-CSB4.4.1] , 
[3º-EFB4.1.3] , [3º-EPB1.4.2] , 

[3º-LCB5.3.1] , [3º-LCB5.7.1] , [3º-
LGB5.1.2] , [3º-LGB5.7.1] ,  

Valora as distintas expresións culturais do centro e da 
contorna como fonte de enriquecemento e desfrute persoal 

Expresarse a través de 
diferentes medios artísticos 

e culturais. 
[3º-EMB3.2.2] , [3º-EPB2.1.3] ,  

Emprega diferentes técnicas artísticas para expresarse de 
forma guiada 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia 
Clave: 

Conciencia e expresións culturais 

Nivel  Área Estándares 

3º CS 3º-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. 

3º EF 3º-EFB4.1.3 - Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha 
coreografía básica. 

3º EM 3º-EMB3.2.2 - Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

3º EP 3º-EPB1.4.2 - Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura propia e de outras, e sobre a súa obra. 

3º EP 3º-EPB2.1.3 - Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades manipulativas. 

3º LC 3º-LCB5.1.1 - Valora e recoñece de forma global, distintos textos literarios sinxelos, como fonte de lecer e de información. 

3º LC 3º-LCB5.3.1 - Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas. 

3º LC 3º-LCB5.7.1 - Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como 
recurso de lecer persoal. 
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3º LG 3º-LGB1.5.3 - Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 

3º LG 3º-LGB4.7.1 - Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

3º LG 3º-LGB5.1.2 - Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo 
persoal. 

3º LG 3º-LGB5.6.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

3º LG 3º-LGB5.7.1 - Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

   

Nivel Área Cantidade de estándares elixidos como prioritarios: 

3º CN 0 estándares 

3º CS 2 estándares 

3º EF 1 estándares 

3º EM 1 estándares 

3º EP 2 estándares 

3º ERE 0 estándares 

3º LC 3 estándares 

3º LG 5 estándares 

3º MT 0 estándares 

3º PLE 0 estándares 

3º REC 0 estándares 

3º VSC 0 estándares 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

Os obxectivos propostos para a Educación Primaria son os seguintes: 

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. 

 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 

estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 

sociais cos que se relacionan.  

 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de 

persoas con discapacidade nin por outros motivos.  

 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que 

lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 

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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.  

 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atencións aos relacionados e vinculados con 

Galicia.  

 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

 



 
25 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as 

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado.  

 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 

diversidade afectivo-sexual.  

 

n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes 

de tráfico. 

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e os homes que realizaron achegas importantes 

á cultura e á sociedade galegas. 

 
 

Respecto á concreción dos obxectivos para o curso, tomarase como referente a relación 

establecida no Decreto 105/2014 entre os obxectivos xerais da etapa e os estándares de 

aprendizaxe deste curso en cada unha das áreas. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

Lingua Galega: 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

CURSO Perfil de área e competencial CEIP de Cabanas. 

NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Lingua Galega(LG) 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

T 
1 

 

 

T 
2 

 

 

T 
3 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 
(%)* 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 

LG-B1.1 

3º-LGB1.1.1 - 
Comprende as 
ideas principais 
dun texto oral 
sinxelo dos medios 
de comunicación, 
extraendo o 
sentido global da 
mensaxe. 

Comprende un texto 
oral sinxelo de 
diversos medios 
extraendo as ideas 
principais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B1.1 

3º-LGB1.1.2 - 
Identifica quen, que 
e onde nunha 
noticia. 

Identifica quen, que 
e onde nunha 
noticia. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais e escritos co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea e 
cuestionarios. 

CCL 
CAA 

LG-B1.1 

3º-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. 

Elabora de forma 
guiada un breve 
resumo dun texto 
oral. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B1.2 

3º-LGB1.2.1 - Usa 
e manexa 
documentos 
impresos, 
audiovisuais e 
dixitais para obter a 
información máis 
importante e 
necesaria. 

Consulta 
documentos 
impresos ou 
audiovisuais para 
obter información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

LG-B1.2 

3º-LGB1.2.2 - 
Selecciona 
informacións 
relevantes dos 
documentos 
audiovisuais para 

Selecciona 
información 
relevante de 
documentos 
audiovisuais para 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
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realizar tarefas de 
aprendizaxe 

responder a 
preguntas sinxelas.  

LG-B1.3 

3º-LGB1.3.1 - 
Participa nunha 
conversa entre 
iguais, 
comprendendo o 
que di o 
interlocutor e 
intervindo 
adecuadamente. 

*Participa nunha 
conversa entre iguais 
e intervén 
adecuadamente. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. Asemblea. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

LG-B1.3 

3º-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. 

*Sigue unha 
explicación breve e 
entende o sentido 
global, preguntando 
se ten dúbidas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B1.3 

3º-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. 

*Elabora e produce 
textos orais sinxelos 
e responde 
preguntas sobre o 
contido con 
coherencia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B1.3 
3º-LGB1.3.4 - 
Participa no 
traballo en grupo. 

Participa no traballo 
en grupo. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSIEE 
CAA 
CCL 

LG-B1.4 

3º-LGB1.4.1 - 
Atende as 
intervencións dos e 
das demais, en 
conversas e 
exposicións sen 
interromper. 

Escoita con atención 
aos demais sen 
interromper. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B1.4 

3º-LGB1.4.2 - 
Respecta as 
opinións da persoa 
que fala. 

*Respecta a opinión 
de quen fala. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B1.5 
3º-LGB1.5.1 - 
Respecta as 
quendas de 

Respecta as 
quendas de palabra. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
CAA 
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palabra nos 
intercambios orais. 

LG-B1.5 

3º-LGB1.5.2 - 
Respecta as 
opinións das 
persoas 
participantes nos 
intercambios orais. 

Escoita a opinión dos 
demais en 
intercambios orais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 

3º-LGB1.5.3 - 
Utiliza a lingua 
galega en calquera 
situación de 
comunicación 
dentro da aula e 
valora o seu uso 
fóra dela. 

Utiliza a lingua 
galega dentro da 
aula e aprecia o seu 
uso fóra dela. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 

3º-LGB1.5.4 - 
Emprega unha 
postura e 
xestualidade que 
transmite 
predisposición para 
interactuar cos 
demais. 

Amosa intención 
comunicativa a 
través da súa 
postura e 
xestualidade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 

3º-LGB1.5.5 - 
Exprésase cunha 
pronuncia e dicción 
correctas. 

Exprésase 
correctamente en 
galego. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 

3º-LGB1.5.6 - 
Participa na 
conversa 
formulando e 
contestando 
preguntas. 

Formula e contesta 
preguntas nunha 
conversa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B1.6 

3º-LGB1.6.1 - 
Elabora un 
discurso oral 
coherente, 
utilizando un 
vocabulario 
adecuado á súa 
idade. 

Emprega un 
vocabulario axeitado 
á súa idade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B1.6 

3º-LGB1.6.2 - 
Elabora un 
discurso oral 
cohesivo, utilizando 
algúns nexos 
básicos. 

Elabora un discurso 
oral coherente 
usando conectores 
temporais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CCL 

LG-B1.6 

3º-LGB1.6.3 - 
Amosa un discurso 
oral, claro, cunha 
pronuncia e 
entoación 
axeitadas e propias 
da lingua galega. 

Utiliza unha 
pronuncia e 
entoación propia da 
lingua galega. 

X X X 

 PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CCEC 

LG-B1.7 

3º-LGB1.7.1 - 
Elabora textos 
orais sinxelos 
propios dos medios 

Elabora textos orais 
sinxelos propios dos 
medios de 
comunicación 

X   
PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

CCL 
CD 
CAA 
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de comunicación 
mediante 
simulación. 

seguindo un modelo 
sinxelo. INSTRUMENTOS: Posta en 

común. 

CSIEE 
CSC 

LG-B1.8 

3º-LGB1.8.1 - 
Amosa respecto ás 
ideas e achegas 
dos e das demais e 
contribúe ao 
traballo en grupo. 

*Contribúe ao 
traballo en pequeno 
grupo respectando 
as ideas dos e das 
demais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B1.9 

3º-LGB1.9.1 - 
Interésase por 
expresarse 
oralmente coa 
pronuncia e 
entoación 
adecuada a cada 
acto comunicativo 

Interésase por 
expresarse 
oralmente en galego. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

LG-B1.10 

3º-LGB1.10.1 - 
Usa, de forma 
xeral, unha 
linguaxe non 
sexista. 

*Usa unha linguaxe 
non sexista. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B1.10 

3º-LGB1.10.2 - 
Identifica o uso de 
linguaxe 
discriminatoria e 
sexista evidente. 

Usa unha linguaxe 
non discriminatoria 
coas diferenzas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B1.11 

3º-LGB1.11.1 - 
Compara textos 
orais sinxelos 
producidos en 
diferentes 
variedades 
dialectais da lingua 
galega. 

Compara riscos de 
distintas variedades 
dialectais nun texto 
breve. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CCEC 

LG-B1.12 

3º-LGB1.12.1 - 
Identifica a lingua 
galega oral con 
diversos contextos 
profesionais: 
sanidade, 
educación, medios 
de comunicación... 

Identifica a lingua 
galega oral con 
diversos contextos 
profesionais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CCEC 

LG-B1.12 

3º-LGB1.12.2 - 
Recoñece a validez 
da lingua galega 
para conversas con 
persoas coñecidas 
ou descoñecidas. 

Pon interese no uso 
da lingua galega en 
conversas cos 
demais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CCEC 
CSC 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

LG-B2.1 

3º-LGB2.1.1 - 
Comprende a 
información 
relevante de textos 
sinxelos 
procedentes dos 
medios de 
comunicación 
social ou propios 

Comprende a 
información de textos 
sinxelos dos medios 
ou de situacións 
cotiás contestando a 
preguntas guía. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

 

CCL 
CD 
CSC 
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de situacións 
cotiás. 

LG-B2.1 

3º-LGB2.1.2 - 
Identifica as ideas 
principais dun texto 
sinxelo (narrativo, 
descritivo, 
expositivo). 

Identifica as ideas 
principais dun texto 
sinxelo escollendo 
entre varias opcións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Cuestionarios pechados. 

CCL 

LG-B2.1 

3º-LGB2.1.3 - 
Busca, localiza e 
selecciona 
información 
concreta dun texto 
sinxelo. 

*Busca información 
concreta nun texto. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
pechado. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.1 

3º-LGB2.1.4 - 
Interpreta, 
personificacións e 
hipérboles en 
textos sinxelos. 

Interpreta 
personificacións e 
hipérboles. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.1 

3º-LGB2.1.5 - 
Identifica a 
estrutura xeral dun 
texto. 

Identifica a estrutura 
xeral dun texto 
mediante guía de 
preguntas orais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Cuestionarios. 

CCL 

LG-B2.1 

3º-LGB2.1.6 - 
Emprega o 
dicionario, de xeito 
guiado, para 
resolver as dúbidas 
de vocabulario que 
atopa nos textos. 

Emprega o 
dicionario, de xeito 
guiado, para resolver 
as dúbidas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Cadernos e 
diario de clase. 

CCL 
CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.2 

3º-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. 

Interpreta e 
comprende, de forma 
xeral, información de 
gráficos e 
ilustracións de 
acordo a un texto 
relacionado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Asemblea. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

LG-B2.3 

3º-LGB2.3.1 - 
Realiza o subliñado 
das ideas 
principais dun texto 
sinxelo. 

Subliña as ideas 
principais dun texto 
sinxelo. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B2.3 

3º-LGB2.3.2 - 
Realiza o resumo, 
a partir de 
preguntas, dun 
texto sinxelo. 

Resume, a partir de 
preguntas, un texto 
sinxelo. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B2.4 

3º-LGB2.4.1 - 
Deduce, de 
maneira xeral, o 
posible contido dun 
texto antes de lelo, 

Deduce, de maneira 
xeral, o posible 
contido dun texto 
antes de lelo, con 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais e escritos co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL 
CAA 



 
31 

axudándose do 
título e as 
ilustracións. 

axuda do título e as 
ilustracións. 

LG-B2.4 

3º-LGB2.4.2 - Relé 
un texto e marca 
as palabras clave 
para acadar a 
comprensión,cando 
é preciso. 

Relé un texto e 
marca as palabras 
clave para 
comprendelo, con 
axuda mediante 
instrucións orais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B2.5 

3º-LGB2.5.1 - 
Utiliza de xeito 
guiado as 
tecnoloxías da 
información para 
obter información e 
modelos para a 
lectura. 

Utiliza, de forma 
guiada, as TIC para 
obter información e 
modelos para a 
lectura. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CD 
CAA 

LG-B2.5 

3º-LGB2.5.2 - 
Utiliza de xeito 
guiado dicionarios 
dixitais para 
interpretar a 
información dun 
texto. 

Utiliza de xeito 
guiado dicionarios 
dixitais para 
interpretar a 
información dun 
texto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

LG-B2.6 

3º-LGB2.6.1 - 
Descodifica sen 
dificultade as 
palabras. 

*Descodifica sen 
dificultade as 
palabras. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

CCL 
CAA 

LG-B2.6 

3º-LGB2.6.2 - Le 
textos sinxelos en 
voz alta sen 
dificultade. 

*Le textos sinxelos 
en voz alta sen 
dificultade. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 

LG-B2.6 

3º-LGB2.6.3 - Le 
textos, adaptados e 
próximos á súa 
experiencia, en 
silencio, sen 
dificultade 

Le textos próximos á 
súa experiencia, en 
silencio, sen 
dificultade. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

LG-B2.7 

3º-LGB2.7.1 - 
Utiliza as biblioteca 
de aula e de centro 
respectando as 
normas básicas do 
seu o 
funcionamento. 

Utiliza a biblioteca 
respectando as 
normas básicas de 
funcionamento. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 

LG-B2.7 

3º-LGB2.7.2 - 
Valora as 
bibliotecas de aula 
e de centro como 
instrumento cotián 
de busca de 
información e fonte 
de recursos 
textuais diversos. 

Valora e identifica a 
biblioteca como 
instrumento de 
busca de 
información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 

LG-B2.7 

3º-LGB2.7.3 - 
Participa en 
actividades 
literarias do centro. 

Participa en 
actividades literarias 
do centro. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 
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LG-B2.8 

3º-LGB2.8.1 - 
Coida, conserva e 
organiza os seus 
libros. 

Intenta ser 
coidadoso cos seus 
libros. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 

LG-B2.9 

3º-LGB2.9.1 - 
Amosa interese 
pola lectura como 
fonte de 
aprendizaxe e 
medio de 
comunicación e de 
lecer. 

Amosa interese pola 
lectura. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

LG-B2.10 

3º-LGB2.10.1 - 
Selecciona textos 
do seu interese, en 
función dos seus 
gustos e 
preferencias. 

Selecciona textos en 
función das súas 
preferencias 
lectoras. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LG-B3.1 

3º-LGB3.1.1 - 
Planifica a 
elaboración do 
texto, antes de 
comezar a escribir, 
xerando ideas, 
seleccionando e 
estruturando a 
información. 

Planifica a 
elaboración dun 
texto seleccionando 
as ideas principais. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LG-B3.1 

3º-LGB3.1.2 - 
Elabora o texto, 
con coherencia 
xeral e de xeito 
creativo. 

*Elabora un texto 
con coherencia xeral.  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.1 

3º-LGB3.1.3 - 
Aplica, de forma 
xeral, os signos de 
puntuación (punto, 
coma, dous puntos, 
puntos 
suspensivos, 
signos de 
exclamación e 
interrogación). 

*Aplica nun texto 
breve os signos de 
puntuación básicos 
(punto, coma, e 
signos de 
interrogación e 
exclamación). 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Textos escritos. 

CCL 

LG-B3.1 

3º-LGB3.1.4 - 
Aplica, de maneira 
xeral, a norma 
lingüística: 
ortografía, léxico, 
morfosintaxe. 

Aplica, de maneira 
xeral, as normas 
ortográficas básicas 
e un léxico e 
morfosintaxe 
axeitados ao nivel. 

 X X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Textos escritos. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B3.2 

3º-LGB3.2.1 - 
Elabora, en 
diferentes 
soportes, textos 
propios da vida 
cotiá e académica, 
imitando modelos: 
cartas e correos 
electrónicos, 
mensaxes curtas, 

*Elabora, en 
diferentes 
soportes,  textos 
breves propios da 
vida cotiá seguindo 
un modelo. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CCL 
CAA 
CD 
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normas de 
convivencia, 
avisos, instrucións 

LG-B3.2 

3º-LGB3.2.2 - 
Redacta textos 
xornalísticos 
(noticias) e 
publicitarios 
(anuncios e carteis) 
de xeito creativo. 

Redacta unha 
noticia, un anuncio 
ou un cartel de xeito 
guiado. 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba escrita. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B3.2 

3º-LGB3.2.3 - 
Elabora diferentes 
tipos de textos 
(narrativos e 
descritivos) 
seguindo un guión 
establecido. 

Elabora unha 
narración breve e 
unha descrición 
dunha persoa 
seguindo un guión 
establecido. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba escrita. 

CCL 
CAA 

LG-B3.2 

3º-LGB3.2.4 - 
Escribe textos 
coherentes 
empregando 
algúns elementos 
de cohesión. 

Escribe textos 
coherentes 
empregando polo 
menos un elemento 
de cohesión. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba escrita. 

CCL 
CSC 
CAA 

LG-B3.2 

3º-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. 

*Resume 
brevemente textos 
sinxelos. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.   

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Posta en común. 

CCL 
CSC 
CAA 

LG-B3.3 

3º-LGB3.3.1 - 
Elabora por escrito 
textos do ámbito 
académico moi 
sinxelos 
(cuestionarios, 
resumos, 
descricións, 
explicacións...) 
para obter e 
comunicar 
información. 

Escribe resumos, 
descricións e 
explicacións sinxelas 
para comunicar 
información. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.   

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Posta en común. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.4 

3º-LGB3.4.1 - 
Elabora textos 
sinxelos que 
combinan a 
linguaxe verbal e 
non verbal: carteis 
publicitarios, 
anuncios, cómics. 

Escribe textos 
sinxelos como 
anuncios ou cómics 
combinando linguaxe 
verbal e non verbal. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.   

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Textos escritos. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.5 

3º-LGB3.5.1 - Usa 
de xeito guiado, 
programas 
informáticos de 
procesamento de 
texto. 

Usa programas 
informáticos de 
procesamento de 
texto de xeito guiado. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
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LG-B3.6 

3º-LGB3.6.1 - Usa 
recursos gráficos e 
paratextuais 
sinxelos 
(ilustracións, 
subliñados, 
gráficos e 
tipografía) para 
facilitar a 
comprensión dos 
textos. 

Usa ilustracións, 
gráficos e distintas 
tipografías para 
facilitar a 
comprensión dos 
seus escritos. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise da produción 
do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CD 
CSIEE 

LG-B3.6 

3º-LGB3.6.2 - 
Ilustra 
creativamente os 
seus textos con 
imaxes 
redundantes co 
seu contido. 

Ilustra os seus 
escritos de forma 
redundante co 
contido. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise da produción 
do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CD 
CSIEE 

LG-B3.7 

3º-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. 

Presenta os textos 
seguindo as normas 
básicas de 
presentación: 
marxes, limpeza, 
caligrafía, etc. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CD 
CAA 

LG-B3.7 

3º-LGB3.7.2 - 
Valora a lingua 
escrita como medio 
de comunicación e 
de expresión 
creativa. 

Valora a lingua 
escrita como medio 
de comunicación e 
expresión creativa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 

LG-B4.1 

3º-LGB4.1.1 - 
Sinala a 
denominación dos 
textos traballados e 
recoñece nestes, 
enunciados, 
palabras e sílabas. 

Recoñece 
enunciados, palabras 
e sílabas nos textos 
traballados e 
identifica o tipo de 
texto. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B4.1 
3º-LGB4.1.2 - 
Identifica as formas 
verbais. 

Identifica os verbos 
nas oracións.   X 

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B4.1 

3º-LGB4.1.3 - 
Separa as sílabas 
que conforman 
cada palabra, 
diferenciando a 
sílaba tónica das 
átonas. 

Separa as sílabas, 
as clasifica segundo 
o seu número de 
sílabas e identifica a 
sílaba tónica. 

X   

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

 

CCL 
CAA 
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LG-B4.1 

3º-LGB4.1.4 - 
Identifica nun texto 
substantivos e 
adxectivos. 

Identifica nas 
oracións 
substantivos e 
adxectivos. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B4.1 

3º-LGB4.1.5 - 
Sinala o xénero e 
número de 
palabras dadas e é 
quen de cambialo. 

Sinala e cambia o 
xénero e número de 
substantivos e 
adxectivos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B4.2 

3º-LGB4.2.1 - 
Aprecia o valor 
social das normas 
ortográficas e a 
necesidade de 
cinguirse a elas. 

Valora o uso dunha 
correcta ortografía 
nos seus escritos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 

LG-B4.2 

3º-LGB4.2.2 - 
Utiliza as normas 
ortográficas 
básicas, 
aplicándoas nas 
súas producións 
escritas, con 
especial atención 
ás maiúsculas. 

*Aplica as normas 
ortográficas básicas 
(uso das maiúsculas) 
nas súas producións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CSC 
CCEC 

LG-B4.3 

3º-LGB4.3.1 - 
Emprega, de forma 
xeral, os signos de 
puntuación. 

Emprega 
correctamente o 
punto seguido, 
aparte e final en 
oracións e textos 
breves. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 

LG-B4.3 

3º-LGB4.3.2 - Usa 
unha sintaxe 
elemental 
adecuada nas súas 
producións. 

Usa en textos breves 
unha sintaxe 
coherente. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 

LG-B4.3 

3º-LGB4.3.3 - 
Respecta, de xeito 
xeral, as normas 
morfosintácticas de 
colocación do 
pronome átono. 

Coloca 
correctamente  de 
xeito xeral o 
pronome átono. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B4.4 

3º-LGB4.4.1 - Usa 
diversos 
conectores básicos 
entre oracións: 
adición e causa. 

Usa conectores 
básicos (adición e 
causa ) entre 
oracións. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno e 
diario de clase. 

CCL 
CAA 

LG-B4.5 

3º-LGB4.5.1 - Usa 
o dicionario en 
papel ou dixital de 
xeito guiado. 

Usa o dicionario 
empregando a orde 
alfabética dun xeito 
guiado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CD 

LG-B4.6 

3º-LGB4.6.1 - 
Recoñece palabras 
derivadas e 
compostas, 
identificando e 

Recoñece palabras 
derivadas, 
relacionando 
palabras primitivas 
coas súas derivadas, 

 X  

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba escrita. 

CCL 
CAA 



 
36 

formando familias 
de palabras. 

e identifica palabras 
compostas. 

LG-B4.6 

3º-LGB4.6.2 - 
Recoñece e usa 
sinónimos, 
antónimos e 
palabras 
polisémicas 
básicas. 

Identifica sinónimos, 
antónimos e 
palabras polisémicas 
básicas.  

X   

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba escrita. 

CCL 
CAA 

LG-B4.7 

3º-LGB4.7.1 - 
Valora a lingua 
galega dentro da 
realidade 
plurilingüe e 
pluricultural de 
España e de 
Europa. 

Valora a lingua 
galega. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CCEC 

LG-B4.8 

3º-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. 

Identifica diferenzas 
moi evidentes e 
básicas entre todas 
as linguas que 
coñece. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Intercambios orais e 
escritos co alumnado. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
Posta en común. 

CCL 
CCEC 
CCL 

Bloque 5: Educación literaria 

LG-B5.1 

3º-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. 

Memoriza e 
reproduce sinxelos 
textos populares e 
da literatura galega 
(adiviñas, lendas, 
contos, poemas, 
cancións, ditos). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. 

CCL 
CAA 
CCEC 

LG-B5.1 

3º-LGB5.1.2 - 
Valora os textos da 
literatura oral 
galega como fonte 
de coñecemento 
da nosa cultura e 
como recurso de 
gozo persoal. 

Valora textos breves 
e sinxelos da 
literatura oral galega 
para o gozo persoal 
e como fonte 
cultural. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 
CCEC 

LG-B5.2 

3º-LGB5.2.1 - Le 
en silencio obras e 
textos en galego da 
literatura infantil, 
adaptacións breves 

Le en silencio e en 
distintos soportes 
literatura infantil, 
adaptacións de 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CCEC 
CD 
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de obras clásicas e 
literatura actual, 
adaptadas á idade 
e en diferentes 
soportes. 

clásicos e literatura 
actual. 

LG-B5.2 

3º-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. 

*Le en voz alta e en 
distintos soportes 
literatura infantil, 
adaptacións de 
clásicos e literatura 
actual. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CCEC 
CD 

LG-B5.3 

3º-LGB5.3.1 - É 
quen de identificar 
o xénero literario 
ao que pertencen 
uns textos dados: 
narrativa, poesía e 
teatro. 

Distingue entre 
narrativa, poesía e 
teatro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 
CCEC 

LG-B5.4 

3º-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. 

*Escribe relatos e 
poemas para 
expresar 
lembranzas, 
sentimentos, 
preocupación ou 
desexos, a partir de 
modelos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 
CCEC 
CSC 

LG-B5.5 

3º-LGB5.5.1 - 
Participa 
activamente en 
dramatizacións de 
situacións e de 
textos literarios. 

Participa en 
dramatizacións de 
situacións e textos 
literarios. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 

LG-B5.6 

3º-LGB5.6.1 - 
Valora a literatura 
en calquera lingua, 
como vehículo de 
comunicación e 
como recurso de 
gozo persoal. 

Valora a literatura 
como recurso de 
gozo persoal e 
comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B5.7 

3º-LGB5.7.1 - 
Amosa curiosidade 
por coñecer outros 
costumes e formas 
de relación social, 
respectando e 
valorando a 
diversidade 
cultural. 

Amosa curiosidade 
por coñecer outros 
costumes, valorando 
a diversidade 
cultural. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 
Posta en común. 

CCL 
CCEC 
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Lingua Castelá: 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

CURSO Perfil de área e competencial CEIP de Cabanas. 

NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Lingua Castelá (LC) 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

T 
1 

 

 

T 
2 

 

 

T 
3 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 
(%)* 

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar 

LC-B1.1 

3º-LCB1.1.1 - 
Expresa de forma 
global, ideas, 
opinións e 
sentimentos con 
certa claridade. 

*É capaz de 
expresarse con certa 
claridade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B1.1 

3º-LCB1.1.2 - 
Aplica as normas 
sociocomunicativas: 
escoita atenta, 
espera de quendas, 
respecto da opinión 
dos e das demais. 

*Escoita 
atentamente, 
respecta opinións 
alleas e espera a 
quenda para falar. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B1.2 

3º-LCB1.2.1 - 
Integra de xeito 
global os recursos 
verbais e non 
verbais para 
comunicarse 
oralmente, 
identificando o valor 
comunicativo 
destes. 

Emprega a linguaxe 
oral apoiándose na 
linguaxe xestual.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

LC-B1.2 

3º-LCB1.2.2 - 
Exprésase cunha 
pronunciación e 
unha dicción 
correctas. 

Exprésase cunha 
pronunciación e 
dicción axeitada. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

CCL 

LC-B1.3 

3º-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 

Participa en 
diferentes situacións 
comunicativas 
(diálogo, exposición 
oral),  seguindo un 
modelo.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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información e da 
comunicación. 

LC-B1.4 

3º-LCB1.4.1 - 
Identifica polo 
contexto o 
significado de 
distintas palabras. 

Identifica o 
significado das 
palabras según o 
contexto.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL 

LC-B1.4 

3º-LCB1.4.2 - 
Utiliza o vocabulario 
axeitado a súa 
idade para 
expresarse con 
progresiva precisión 
nos diferentes 
contextos de 
comunicación. 

*Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para a súa 
idade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL 
CAA 

LC-B1.5 

3º-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. 

*Comprende de 
forma global 
diferentes tipos de 
textos orais: noticias, 
contos, narracións, 
anuncios... 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 

LC-B1.5 

3º-LCB1.5.3 - 
Responde 
preguntas sinxelas 
correspondentes á 
comprensión literal. 

*Responde 
preguntas de 
comprensión literal 
dun texto oral.(50%) 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios.   

INSTRUMENTOS: Cuestionarios 
abertos e pechados.  

CCL 

LC-B1.5 

3º-LCB1.5.4 - 
Utiliza de xeito 
guiado a 
información 
recollida, para levar 
a cabo diversas 
actividades en 
situacións de 
aprendizaxe. 

Utiliza a información 
recollida de xeito 
guiado para 
desenvolver 
situacións de 
aprendizaxe. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B1.6 

3º-LCB1.6.1 - 
Utiliza de xeito 
guiado os medios 
audiovisuais e 
dixitais para obter 
información. 

Utiliza de xeito 
guiado as novas 
tecnoloxías para 
obter información.  

 X X 

 PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

 

CCL 
CD 
CAA 

LC-B1.6 
3º-LCB1.6.2 - 
Transforma en 
noticias sinxelas 

Crea noticias 
sinxelas a partir de 
feitos cotiás 

X   
PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

CCL 
CSC 
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feitos cotiás 
próximos á súa 
realidade, imitando 
modelos. 

próximos, imitando 
modelos.  INSTRUMENTOS: Producións 

orais. 

LC-B1.6 

3º-LCB1.6.3 - 
Comprende de 
forma global o 
contido principal 
dunha entrevista, 
noticia ou debate 
infantil procedente 
dos medios de 
comunicación. 

Comprende a idea 
principal dunha 
noticia, entrevista ou 
debate infantil 
procedente dos 
medios de 
comunicación. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

LC-B1.7 

3º-LCB1.7.1 - 
Reproduce de 
memoria textos 
literarios, non 
literarios e propios, 
sinxelos e breves, 
axeitados aos seus 
gustos e intereses. 

Reproduce de 
memoria textos 
sinxelos e breves 
literarios e non 
literarios. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B1.7 

3º-LCB1.7.2 - 
Interpreta diferentes 
personaxes, 
reflectindo as súas 
características 
esenciais, 
memorizando e 
representando as 
súas accións e 
xestos máis 
definitorios. 

É capaz de participar 
nunha pequena obra 
teatral. 

 X  

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B1.8 

3º-LCB1.8.1 - 
Elabora 
comprensiblemente 
textos orais breves 
e sinxelos do 
ámbito escolar e 
social, adecuados 
ao nivel, imitando 
modelos. 

Expresa, imitando 
modelos, pequenos 
textos orais breves e 
sinxelos.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. 

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B1.8 

3º-LCB1.8.2 - 
Organiza o discurso 
cunha secuencia 
coherente 
elemental, 
utilizando nexos 
básicos. 

*Utiliza as nocións 
temporais: antes-
agora-despois, onte-
hoxe-mañá, pola 
mañá-pola tarde-pola 
noite. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. 

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B1.9 

3º-LCB1.9.1 - 
Emprega de xeito 
efectivo a linguaxe 
oral para 
comunicarse e 
aprender: escoita e 
pregunta para 
asegurar a 
comprensión. 

*Emprega de xeito 
efectivo a linguaxe 
oral para 
comunicarse e 
aprender.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

LC-B2.1 3º-LCB2.1.1 - Le en 
voz alta, sen 

*Lee en voz alta, sen 
dificultade, textos de 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  CCL 
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dificultade, 
diferentes tipos de 
textos apropiados á 
súa idade. 

55 palabras por 
minuto. INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

LC-B2.1 

3º-LCB2.1.2 - Le en 
silencio textos 
sinxelos próximos á 
súa experiencia. 

Desfruta da lectura 
en silencio de textos 
próximos á súa 
realidade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 

LC-B2.2 

3º-LCB2.2.1 - 
Resume, 
respondendo a 
preguntas e 
reflectindo as ideas 
principais, textos de 
diversa tipoloxía 
textual. 

*Resume diferentes 
tipos de texto 
respondendo a 
preguntas.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CCL 
CAA 

LC-B2.2 

3º-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). 

Diferencia textos 
descritivos, 
narrativos, 
informativos e 
dialogados.   

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LC-B2.2 

3º-LCB2.2.3 - 
Elabora glosarios 
coas novas 
palabras. 

*Aprende palabras 
novas. X X X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B2.3 

3º-LCB2.3.1 - 
Identifica as 
palabras clave dun 
texto. 

Identifica as palabras 
clave dun texto.  X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionarios 
abertos. 

CCL 
CAA 

LC-B2.3 

3º-LCB2.3.2 - 
Activa, de forma 
guiada, 
coñecementos 
previos para 
comprender un 
texto. 

*Utiliza de forma 
guiada os 
coñecementos 
previos para 
comprender  un 
texto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionarios 
abertos.  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 

3º-LCB2.3.3 - 
Formula hipóteses 
sobre o contido do 
texto a partir do 
título e de 
ilustracións 
redundantes. 

Formula hipóteses 
sobre o contido do 
texto a partir do título 
e  ilustracións 
redundantes. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

:  

CCL 
CAA 



 
42 

LC-B2.3 

3º-LCB2.3.4 - 
Relaciona a 
información contida 
nas ilustracións coa 
información que 
aparece no texto. 

Asocia a información 
das ilustracións co 
contido dun texto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 
CAA 

LC-B2.3 

3º-LCB2.3.5 - 
Iníciase na 
utilización do 
dicionario de xeito 
guiado. 

Iníciase na utilización 
do dicionario de xeito 
guiado. 

X   

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

 

CCL 
CAA 

LC-B2.4 

3º-LCB2.4.1 - 
Dedica momentos 
de lecer para a 
lectura voluntaria. 

Dedica momentos de 
lecer a lectura 
voluntaria. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 

LC-B2.4 

3º-LCB2.4.2 - 
Selecciona textos 
do seu interese en 
función dos seus 
gustos e 
preferencias. 

Escolle textos 
segundo os seus 
gustos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 

LC-B2.4 

3º-LCB2.4.3 - 
Identifica e resume 
o argumento de 
lecturas realizadas 
e dá referencias 
básicas, como o 
título. 

Identifica o 
argumento da lectura 
realizada. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 
CAA 

LC-B2.5 

3º-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. 

Busca na biblioteca, 
de xeito guiado, 
información sobre 
libros do seu interese 
e tarefas de aula. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

 

CCL 
CD 
CAA 

LC-B2.6 

3º-LCB2.6.1 - 
Coida, conserva e 
organiza os seus 
libros. 

Coida, conserva e 
organiza os seus 
libros. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase 

  

CCL 
CSC 

LC-B2.7 

3º-LCB2.7.1 - 
Diferenza, con 
axuda, entre 
información e 
publicidade. 

Diferenza, con 
axuda, entre 
información e 
publicidade. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 
CSC 
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LC-B2.7 

3º-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. 

Realiza, de xeito 
guiado, hipóteses 
sobre textos 
axeitados a súa 
idade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

 

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B2.8 

3º-LCB2.8.1 - 
Utiliza, de xeito 
guiado, as 
Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación para 
buscar información. 

Busca información, 
de xeito guiado, nas 
Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 
CD 
CAA 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LC-B3.1 

3º-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. 

Escribe textos 
sinxelos de diferente 
tipoloxía utilizando 
elementos de 
cohesión básicos 
(Ver bloque 5). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CD 
CAA 

LC-B3.1 

3º-LCB3.1.2 - 
Respecta as 
normas gramaticais 
e ortográficas 
básicas, propias do 
nivel. 

*Identifica sonidos en 
palabras e asocia á 
grafía (r/rr; mp/mb; 
za,zo,zu/ce,ci; 
güe/güi). 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CCL 

LC-B3.1 
3º-LCB3.1.3 - 
Reproduce textos 
ditados sinxelos. 

Escribe textos 
ditados tendo en 
conta as regras 
ortográficas 
escollidas para o seu 
nivel. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 

LC-B3.1 

3º-LCB3.1.4 - 
Presenta os seus 
traballos con 
caligrafía clara e 
limpeza: evitando 
riscos, inclinación 
de liñas etc. 

Presenta os textos 
con caligrafía clara, 
limpa, sen riscos e 
rectos nas liñas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 
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LC-B3.2 

3º-LCB3.2.1 - 
Valora a súa propia 
produción escrita, 
así como a 
produción escrita 
dos seus 
compañeiros. 

Valora positivamente 
un texto propio e dos 
seus compañeiros. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
escritas. 

CCL 
CSC 

LC-B3.3 

3º-LCB3.3.1 - 
Emprega, de xeito 
guiado e segundo 
modelos, 
estratexias de 
planificación, 
textualización e 
revisión do texto. 

Emprega, de xeito 
guiado e seguindo 
modelos, estratexias 
de planificación, 
textualización e 
revisión do texto. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: . 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.3 

3º-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. 

Iníciase na 
elaboración de 
borradores para 
xerar, seleccionar e 
realizalo texto 
revisando a 
ortografía. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.4 

3º-LCB3.4.1 - 
Elabora, de forma 
guiada, gráficas 
sinxelas a partir de 
datos obtidos de 
experiencias 
realizadas. 

Realiza gráficos 
sinxelos.   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 

LC-B3.4 

3º-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. 

Escribe e ilustra 
textos sinxelos.   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.5 

3º-LCB3.5.1 - 
Exprésase, por 
escrito, evitando 
unha linguaxe non 
sexista e non 
respectuosa coas 
diferenzas. 

Escribe con linguaxe 
respectuosa e non 
sexista. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS:  Diario de clase. 

CCL 
CSC 

LC-B3.6 

3º-LCB3.6.1 - Usa 
con axuda as 
Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación para 
escribir, presentar 
os textos e buscar 
información. 

Emprega o 
ordenador para crear 
textos modificando 
as fontes . 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS:  Diario de clase. 

CCL 
CD 
CAA 
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LC-B3.7 

3º-LCB3.7.1 - 
Produce os textos 
establecidos no 
plan de escritura 
axeitados á súa 
idade e nivel. 

Produce textos 
establecidos no plan 
de escritura 
axeitados á súa 
idade e nivel. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS:  Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 

LC-B4.1 

3º-LCB4.1.1 - 
Recoñece e 
identifica as 
categorías 
gramaticais 
básicas: presentar 
ao nome, substituír 
ao nome, expresar 
características do 
nome, expresar 
acción. 

Recoñece os nomes 
(propios e comúns), 
os adxectivos e os 
verbos como palabra 
indicadora de 
accións. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.1 

3º-LCB4.1.2 - 
Utiliza con 
corrección os 
tempos verbais: 
presente, pasado e 
futuro, ao producir 
textos orais e 
escritos. 

Emprega 
correctamente os 
tempos verbais para 
producir textos orais 
ou escritos. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.1 
3º-LCB4.1.3 - 
Diferenza familias 
de palabras. 

Agrupa 
correctamente as 
palabras segundo a 
súa familia. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.1 

3º-LCB4.1.4 - 
Utiliza as normas 
ortográficas 
básicas. 

Utiliza as normas 
ortográficas básicas 
nas súas producións 
escrita.  

 X X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 
INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CCL 

LC-B4.2 

3º-LCB4.2.1 - 
Utiliza palabras 
sinónimas, 
antónimas, 
polisémicas, frases 
feitas, na expresión 
oral e escrita. 

*Emprega sinónimos 
e antónimos de xeito 
oral e escrito e 
diferencia o 
significado de 
palabras polisémicas 
sinxelas 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva.  

CCL 

LC-B4.2 

3º-LCB4.2.2 - 
Utiliza, segundo 
modelo, prefixos e 
sufixos e crea 
palabras derivadas. 

Emprega sufixos e 
prefixos segundo un 
modelo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.2 

3º-LCB4.2.3 - 
Recoñece a oración 
simple, distingue 
suxeito e 
predicado. 

Distingue entre 
suxeito e predicado 
nunha oración simple 
de xeito guiado.  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 
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LC-B4.3 

3º-LCB4.3.1 - 
Clasifica e usa os 
tipos de nomes 
para elaborar textos 
escritos sinxelos 

*Elabora textos con 
distintos tipos de 
nomes. 

 X X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CCL 

LC-B4.3 

3º-LCB4.3.2 - 
Aplica as normas 
de concordancia de 
xénero e número, 
na expresión oral e 
escrita. 

*Aplica as normas de 
concordancia entre 
xénero e número na 
expresión oral ou 
escrita. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.3 

3º-LCB4.3.3 - 
Aplica, con axuda, 
as normas de 
acentuación 
(sílabas tónicas) 
nas súas 
producións escritas. 

Diferencia a sílaba 
tónica e átona. X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.3 

3º-LCB4.3.4 - 
Utiliza signos de 
puntuación nas 
súas composicións 
escritas. 

Utiliza os signos de 
puntuación básicos 
nos seus escritos.  

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.3 

3º-LCB4.3.5 - 
Utiliza unha sintaxe 
básica nas 
producións escritas 
propias. 

Escribe con 
coherencia oracións 
e pequenos textos.  

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CCL 

LC-B4.4 

3º-LCB4.4.1 - 
Utiliza de forma 
guiada, distintos 
programas 
educativos dixitais 

Aprende utilizando 
diferentes programas 
educativos dixitais.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CD 
CAA 

LC-B4.5 

3º-LCB4.5.1 - 
Valora a 
diversidade 
lingüística da 
comunidade 
autónoma. 

Valora a lingua 
propia da 
comunidade 
autónoma. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 
CSC 

LC-B4.6 

3º-LCB4.6.1 - 
Compara aspectos 
(gráficos, 
sintácticos, léxicos) 
das linguas que 
coñece. 

Distingue palabras 
básicas das linguas 
que coñece. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 

Bloque 5: Educación Literaria 

LC-B5.1 

3º-LCB5.1.1 - 
Valora e recoñece 
de forma global, 
distintos textos 
literarios sinxelos, 
como fonte de lecer 
e de información. 

Aprende e desfruta 
con distintos tipos de 
texto.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL 
CCEC 

LC-B5.2 
3º-LCB5.2.1 - 
Realiza, de xeito 
guiado, lecturas 

*Realiza lecturas de 
textos variados. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

CCL 
CCEC 
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comentadas de 
textos narrativos 
sinxelos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptacións de 
obras clásicas e 
literatura actual. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

LC-B5.2 

3º-LCB5.2.2 - 
Interpreta, 
intuitivamente e con 
axuda, a linguaxe 
figurada en textos 
literarios 
(personificacións) 

Comprende, 
intuitivamente e con 
axuda, 
personificacións que 
aparecen nalgúns 
textos literarios.  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL 
CAA 

LC-B5.3 

3º-LCB5.3.1 - 
Valora os recursos 
literarios da 
tradición oral: 
poemas, cancións, 
contos, refráns e 
adiviñas. 

Valora poemas, 
cancións, contos, 
refráns e adiviñas 
propios da tradición 
oral.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL 
CCEC 

LC-B5.4 

3º-LCB5.4.1 - Crea, 
con axuda, sinxelos 
textos literarios moi 
sinxelos (contos, 
poemas) a partir de 
pautas ou modelos 
dados. 

Crea, con axuda e a 
partir dun modelo 
dado, un texto 
literario sinxelo 
(conto)  

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
escritas. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

LC-B5.5 

3º-LCB5.5.1 - 
Memoriza e 
reproduce textos 
orais moi sinxelos 
adecuados á súa 
idade: contos, 
poemas ou 
cancións. 

Memoriza e 
reproduce contos, 
cancións e poemas 
sinxelos.  

X X X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

LC-B5.6 

3º-LCB5.6.1 - 
Realiza 
dramatizacións 
individualmente e 
en grupo de textos 
literarios breves e 
sinxelos, axeitados 
á súa idade. 

Participa en 
pequenas obras 
teatrais literarias.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

LC-B5.7 

3º-LCB5.7.1 - 
Valora a literatura 
en calquera lingua, 
especialmente en 
lingua galega, 
como vehículo de 
comunicación e 
como recurso de 
lecer persoal. 

Valora a literatura 
como vehículo de 
comunicación e 
recurso de lecer 
persoal.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL 
CSC 
CCEC 

 

 

Matemáticas: 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

CURSO Perfil de área e competencial CEIP de Cabanas. 

NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Matemáticas (MAT) 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

T 
1 

 

 

T 
2 

 

 

T 
3 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 
(%)* 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

MT-B1.1 

3º-MTB1.1.1 - 
Analiza e 
comprende o 
enunciado dos 
problemas 
(datos, relacións 
entre os datos, 
contexto do 
problema, 
pregunta 
realizada).. 

*Identifica e 
comprende os datos 
e a pregunta 
formulada nun 
problema. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CCL 
CMCT 
CAA 

MT-B1.1 

3º-MTB1.1.2 - 
Reflexiona sobre 
o proceso de 
resolución de 
problemas: 
revisa as 
operacións 
utilizadas, as 
unidades dos 
resultados, 
comproba e 
interpreta as 
solucións no 
contexto da 
situación, busca 
outras formas de 
resolución etc. 

*Reflexiona sobre o 
proceso de 
resolución de 
problemas: revisa as 
operacións utilizadas 
e as unidades dos 
resultados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MT-B1.2 

3º-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. 

*Iniciase na 
planificación do 
traballo con 
preguntas 
apropiadas: que 
quero descubrir?, 
que teño?, que 
busco?,como o podo 
facer?, non me 
equivoquei ao 
facelo?, a solución é 
idónea. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Posta en común. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MT-B1.3 3º-MTB1.3.1 - 
Iníciase na 

  Iniciase no uso da 
calculadora cpara 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

CMCTCD 
CAA 
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utilización de 
ferramentas 
tecnolóxicas, 
nomeadamente 
a calculadora, 
para a 
realización de 
cálculos 
numéricos, para 
aprender e 
resolver 
problemas. 

realizar cálculos 
numéricos e resolver 
problemas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

Bloque 2: Números 

MT-B2.1 

3º-MTB2.1.1 - 
Le, escribe e 
ordena números 
ata o 10.000. 

*Le, escribe e 
ordena números ata 
o 10.000.   

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba escrita.  

CMCT 
CCL 

MT-B2.1 

3º-MTB2.1.2 - 
Aproxima 
números á 
decena, centena 
e millar. 

Aproxima números á 
decena, centena e 
millar. 

X   

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B2.2 

3º-MTB2.2.1 - 
Realiza 
correctamente 
series tanto 
ascendentes 
coma 
descendentes. 

Realiza 
correctamente series 
tanto ascendentes 
como descendentes 
contando  de 2 en 2, 
de 3 en 3 , de  5 en 5 
e de 10 en 10 e de 
100 en 100. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba escrita.   

CMCT 

MT-B2.2 

3º-MTB2.2.2 - 
Interpreta en 
textos numéricos 
e da vida cotiá 
números naturais 
ata o 10.000 

*Interpreta en textos 
numéricos e da vida 
cotiá números 
naturais ata o 
10.000. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 
CAA CCL 

MT-B2.2 

3º-MTB2.2.3 - 
Descompón, 
compón e 
redondea 
números 
naturais, 
interpretando o 
valor de posición 
de cada unha 
das súas cifras. 

*Compón e 
descompón 
manipulativamente 
números ata 10.000, 
interpretando o valor 
de posición das súas 
cifras. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais e escritos co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Diario e 
caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 

3º-MTB2.3.1 - 
Constrúe e 
memoriza as 
táboas de 
multiplicar, 
utilizándoas para 
realizar cálculo 
mental. 

Constrúe e 
memoriza as táboas 
de multiplicar, 
utilizándoas para 
realizar cálculo 
mental. 

X   

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva.   

CMCT 
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MT-B2.3 

3º-MTB2.3.2 - 
Realiza cálculos 
numéricos coa 
operación de 
multiplicación na 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

Realiza cálculos 
numéricos coa 
operación de 
multiplicación na 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva.    

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 

3º-MTB2.3.3 - 
Resolve 
problemas 
utilizando a 
multiplicación 
para realizar 
recontos, en 
disposicións 
rectangulares 
nos que intervén 
a lei do produto. 

Usa gráficos en 
disposición 
rectangular para a 
resolución de 
problemas 
matemáticos. de 
multiplicar. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CMCT 

MT-B2.3 

3º-MTB2.3.4 - 
Realiza cálculos 
numéricos coa 
operación de 
división dunha 
cifra na 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

Iníciase no cálculo 
numérico coa 
operación da división 
por unha cifra. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase.  

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 

3º-MTB2.3.5 - 
Identifica e usa 
os termos 
propios da 
multiplicación e 
da división. 

Identifica e usa os 
termos propios da 
multiplicación e da 
división. 

 X  

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 

MT-B2.4 

3º-MTB2.4.1 - 
Resolve 
problemas que 
impliquen o 
dominio dos 
contidos 
traballados, 
empregando 
estratexias 
heurísticas, de 
razoamento. 

Resolve problemas 
que impliquen o 
dominio dos contidos 
traballados, 
empregando 
estratexias 
heurísticas, de 
razoamento. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva 

CMCT 
CAA 

MT-B2.4 

3º-MTB2.4.2 - 
Reflexiona sobre 
o procedemento 
aplicado á 
resolución de 
problemas: 
revisando as 
operacións 
empregadas, as 
unidades dos 
resultados, 
comprobando e 
interpretando as 
solucións no 
contexto. 

*Revisa 
e  comproba  o 
proceso de 
resolución dun 
problema e 
interpreta a solución. 

  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 
CAACSIEE 

Bloque 3: Medida 
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MT-B3.1 

3º-MTB3.1.1 - 
Identifica as 
unidades do 
sistema métrico 
decimal. 
Lonxitude, 
capacidade, 
masa ou peso. 

*Recoñece o km e o 
m como unidades de 
lonxitude; o kg e o g 
como unidades de 
masa e o l como 
unidade de 
capacide. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS:  Proba 
obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.1 

3º-MTB3.1.2 - 
Mide con 
diferentes 
instrumentos 
elixindo a 
unidade máis 
axeitada para a 
expresión dunha 
medida. 

Mide con diferentes 
instrumentos elixindo 
a unidade máis 
axeitada para a 
expresión dunha 
medida. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B3.2 

3º-MTB3.2.1 - 
Suma e resta 
medidas de 
lonxitude, 
capacidade e 
masa en forma 
simple. 

Suma e resta 
medidas da mesma 
magnitude. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.2 

3º-MTB3.2.2 - 
Compara e 
ordena medidas 
dunha mesma 
magnitude. 

Compara e ordena 
medidas dunha 
mesma magnitude. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.3 

3º-MTB3.3.1 - 
Coñece e utiliza 
as equivalencias 
entre diversas 
unidades de 
medida da 
mesma 
magnitude. 

Coñece e utiliza as 
equivalencias entre 
diversas unidades de 
medida da mesma 
magnitude:kg/g, 
km/m/cm, l/cl. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva.  

CMCT 

MT-B3.3 

3º-MTB3.3.2 - 
Explica de forma 
oral e por escrito 
os procesos 
seguidos e as 
estratexias 
utilizadas en 
todos os 
procedementos 
realizados. 

Explica de forma oral 
e por escrito os 
procesos 
seguidos  nos 
cambios de unidades 
dentro das mesmas 
magnitudes. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. Asemblea. 

CCL CAA 

MT-B3.3 

3º-MTB3.3.3 - 
Resolve 
problemas da 
vida real 
utilizando as 
unidades de 
medida máis 
usuais. 

Resolve problemas 
da vida real 
utilizando as 
unidades de medida 
máis usuais. 

  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CCL CAA 

MT-B3.4 

3º-MTB3.4.1 - 
Resolve 
problemas da 
vida real 
utilizando as 

Resolve problemas 
sinxelos da vida 
diaria relacionados 
cos días 
da  semana, meses 

X   
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

CMCT 
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medidas 
temporais e as 
súas relacións 

do ano  e horas en 
punto. INSTRUMENTOS: Caderno de 

clase. Proba obxectiva. 

MT-B3.5 

3º-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 
situación reais 
como figuradas. 

*Ordena de maior a 
menor e viceversa o 
valor das distintas 
moedas e billetes, 
diferenciando entre 
euros e céntimos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA CSC 

MT-B3.5 

3º-MTB3.5.2 - 
Calcula múltiplos 
e submúltiplos 
do euro. 

Calcula múltiplos e 
submúltiplos do 
euro. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.6 

3º-MTB3.6.1 - 
Resolve 
problemas de 
medida, 
utilizando 
estratexias 
heurísticas e de 
razoamento. 

Iníciase na 
resolución de 
problemas sinxelos 
coas medidas 
traballadas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.6 

3º-MTB3.6.2 - 
Reflexiona sobre 
o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas: 
revisando as 
operacións 
utilizadas, as 
unidades dos 
resultados, 
comprobando e 
interpretando as 
solucións no 
contexto. 

Reflexiona sobre o 
proceso seguido na 
resolución de 
problemas: 
revisando as 
operacións utilizadas 
e as unidades dos 
resultados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Bloque 4: Xeometría 

MT-B4.1 

3º-MTB4.1.1 - 
Coñece e 
identifica os 
elementos 
básicos dos 
corpos 
xeométricos 
(lado, ángulo e 
vértice). 

*Identifica os 
elementos básicos 
dos corpos 
xeométricos (lado, 
ángulo e vértice). 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
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MT-B4.2 

3º-MTB4.2.1 - 
Coñece e 
diferencia a 
circunferencia do 
círculo e 
distingue os seus 
elementos. 

Coñece e diferencia 
a circunferencia do 
círculo e distingue os 
seus elementos: 
centro, radio e 
diámetro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.3 

3º-MTB4.3.1 - 
Identifica corpos 
redondos e 
poliedros 
(prisma, 
pirámide, 
cilindro, cono, 
esfera...). 

Identifica: prisma, 
pirámide, cubo, 
cono, esfera...). 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B4.4 

3º-MTB4.4.1 - 
Distingue entre 
ángulos agudos, 
rectos e obtusos. 

*Distingue entre 
ángulos agudos, 
rectos e obtusos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.5 

3º-MTB4.5.1 - 
Obtén 
información 
puntual e 
describe unha 
representación 
espacial (esbozo 
dun itinerario, 
plano dunha 
pista...) tomando 
como referencia 
obxectos 
familiares. 

Realiza e interpreta 
itinerarios e planos 
sinxelos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA CCL 

MT-B4.5 

3º-MTB4.5.2 - 
Interpreta e 
describe 
situacións, 
mensaxes e 
feitos da vida 
diaria utilizando 
o vocabulario 
xeométrico 
axeitado: indica 
una dirección, 
explica un 
percorrido, 
oriéntase no 
espazo. 

Indica unha 
dirección, explica un 
percorrido e 
oriéntase no espazo 
coñecido ou 
próximo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 
Intercambios orais e escritos co 
alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Posta en común. 

CMCT 
CAA CCL 

MT-B4.6 

3º-MTB4.6.1 - 
Resolve 
problemas 
xeométricos que 
impliquen 
dominio dos 
contidos 
traballados 
utilizando 
estratexias 
heurísticas de 
razoamento. 

Resolve problemas 
xeométricos que 
impliquen dominio 
dos contidos 
traballados razoando 
o seu 
desenvolvemento. 

  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva 

CMCT 
CAA 
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MT-B4.6 

3º-MTB4.6.2 - 
Reflexiona sobre 
o proceso de 
resolución de 
problemas: 
revisando as 
operacións 
utilizadas, as 
unidades dos 
resultados, 
comprobando e 
interpretando as 
solucións no 
contexto. 

Reflexiona sobre o 
proceso de 
resolución de 
problemas: 
revisando as 
operacións utilizadas 
e as unidades dos 
resultados. 

X X X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 
Intercambios orais e escritos co 
alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno e 
diario de clase. 

CMCT 
CAACSIEE 

Bloque 5: Estatística e probabilidade 

MT-B5.1 

3º-MTB5.1.1 - 
Recolle e 
clasifica datos de 
situacións do seu 
contorno, 
utilizándoos para 
construír táboas 
ou gráficas. 

*Recolle e clasifica 
datos para construír 
táboas ou gráficas. 

 X X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

MT-B5.1 

3º-MTB5.1.2 - 
Ordena os datos 
rexistrados 
atendendo a un 
criterio de 
clasificación. 

Ordena os datos 
rexistrados 
atendendo a un 
criterio de 
clasificación. 

 X X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 
CAA 

MT-B5.1 

3º-MTB5.1.3 - 
Interpreta 
gráficas de 
táboas extraendo 
a información 
explícita. 

*Interpreta gráficas 
extraendo 
información. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica.  

INSTRUMENTOS:  Proba de 
interpretación de datos.  

CMCT 
CAA 

 

 

 

 

Ciencias da Natureza: 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

CURSO Perfil de área e competencial CEIP de Cabanas. 

NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Ciencias da Natureza (CCNN) 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

T 
1 

 

 

T 
2 

 

 

T 
3 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 
(%)* 
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Bloque 1: Iniciación á actividade científica 

CN-B1.1 

3º-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. 

Identifica a 
información 
importante, 
organízaa 
guiadamente e 
comunica o 
resultado de forma 
oral e escrita. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
campo. Asemblea. Lista de 
control/cotexo.  

CAA CCL 
CMCT 
CSIEE CD 

CN-B1.1 

3º-CNB1.1.2 - 
Manifesta certa 
autonomía na 
observación, 
planificación e 
execución de 
accións e 
tarefas e ten 
iniciativa na 
toma de 
decisións. 

Manifesta certa 
autonomía na 
observación, 
planificación e 
execución de 
accións e tarefas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
campo. Asemblea. Rúbrica. 

CAA CMCT 
CSIEE 

CN-B1.2 

3º-CNB1.2.1 - 
Establece 
conxecturas de 
sucesos ou 
problemas do 
seu contorno 
mediante a 
observación 
obtén unha 
información. 

*Interpreta sucesos 
ou problemas do seu 
contorno mediante a 
observación de 
forma guiada e 
obtén unha 
información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
campo. Asemblea. Rúbrica. 

CAA 
CMCTCSIEE 

CN-B1.3 

3º-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. 

Coñece distintas 
estratexias para 
estudar e amosa 
predisposición para 
a resolución pacífica 
de conflitos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
campo. Asemblea. Rúbrica. 

CAA CMCT 
CSC CSIEE 

Bloque 2 : O ser humano e saúde 

CN-B2.1 

3º-CNB2.1.1 - 
Explica a 
morfoloxía 
externa do 
propio corpo, o 
seu 

*Explica a morfoloxía 
externa do propio 
corpo, o seu 
funcionamento nun 
sentido global e os 
cambios nas 

 X  
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

CMCT 
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funcionamento 
nun sentido 
global e os 
cambios nas 
distintas etapas 
da vida. 

distintas etapas da 
vida. INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba 
obxectiva.  

CN-B2.1 

3º-CNB2.1.2 - 
Coñece os 
principais 
órganos vitais 
e entende a 
súa 
importancia no 
funcionamento 
do organismo. 

Relaciona os 
órganos máis 
importantes (corazón 
e pulmón) coa 
función vital 
correspondente. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 

CN-B2.2 

3º-CNB2.2.1 - 
Emprega 
hábitos de 
hixiene, de 
exercicio e de 
alimentación sa 
na escola. 

Emprega hábitos de 
hixiene, de exercicio 
e de alimentación sa 
na escola. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. Asemblea. Posta en común.  

CMCT CSC 

CN-B2.2 

3º-CNB2.2.2 - 
Recoñece 
algúns factores 
causantes das 
enfermidades 
máis habituais 
(caries, 
catarros, gripe 
e obesidade) e 
aplica 
actuacións 
para á súa 
prevención. 

Recoñece algúns 
factores causantes 
das enfermidades 
máis habituais 
(caries, catarros, 
gripe e obesidade) e 
intenta aplicar 
actuacións para á 
súa prevención. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións 
orais. Asemblea. Posta en común. 

CMCT 

CN-B2.3 

3º-CNB2.3.1 - 
Clasifica 
alimentos en 
función dos 
nutrientes 
principais. 

Nomea dous 
alimentos de cada 
grupo da roda dos 
alimentos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva.  

CMCT 

CN-B2.3 

3º-CNB2.3.2 - 
Diferencia 
entre dieta 
equilibrada e 
non equilibrada 
e elabora un 
menú saudable 
na escola. 

*Diferencia entre 
dieta equilibrada e 
non equilibrada e 
elabora, con 
axuda,  un menú 
saudable na escola. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCT 
CSCCSIEE 

Bloque 3: Os seres vivos 

CN-B3.1 

3º-CNB3.1.1 - 
Observa, 
identifica e 
recoñece as 
características 
básicas e 
clasifica 
animais 
vertebrados e 

Observa, identifica e 
recoñece as 
características 
básicas e clasifica 
animais vertebrados 
e invertebrados do 
seu contorno. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CSIEE 



 
57 

invertebrados 
do seu 
contorno, con 
criterio 
científico. 

CN-B3.1 

3º-CNB3.1.2 - 
Observa, 
identifica e 
recoñece as 
características 
das plantas do 
seu contorno e 
clasifícaas con 
criterio 
científico. 

*Observa, identifica 
e recoñece as 
características das 
plantas do seu 
contorno e 
clasifícaas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. Observación 
sistemática.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Lista de control. 

CMCT CCL 
CSIEE 

CN-B3.1 

3º-CNB3.1.3 - 
Utiliza claves e 
guías para a 
clasificación de 
animais e 
plantas. 

Utiliza guías para a 
clasificación de 
animais e plantas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Rúbrica. 

CMCT CAA 

CN-B3.2 

3º-CNB3.2.1 - 
Coñece as 
funcións de 
relación, 
reprodución e 
alimentación 
dun ser vivo e 
as explica 
empregando 
diferentes 
soportes. 

Coñece as funcións 
de relación, 
reprodución e 
alimentación dun ser 
vivo e as explica. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B3.2 

3º-CNB3.2.2 - 
Rexistra e 
comunica de 
xeito oral e 
escrito os 
resultados da 
observación do 
ciclo vital 
previamente 
planificado. 

Explica de xeito 
guiado, con apoios 
gráficos, un ciclo 
vital previamente 
planificado. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT CCL 
CSIEE CD 

Bloque 4: Materia e enerxía 

CN-B4.1 

3º-CNB4.1.1 - 
Coñece 
algunhas 
fontes de 
enerxía, os 
seus usos e a 
súa 
intervención na 
vida cotiá. 

Coñece algunhas 
fontes de enerxía, os 
seus usos e a súa 
intervención na vida 
cotiá. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT CSC 

CN-B4.1 

3º-CNB4.1.2 - 
Emprega 
actitudes 
responsables 
de aforro 
enerxético e de 
recollida de 

Amosa actitudes 
responsables de 
aforro enerxético e 
de recollida de 
residuos na escola. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Asemblea. 
Producións orais e escritas. Posta 
en común.  

CMCT CSC 
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residuos na 
escola. 

CN-B4.2 

3º-CNB4.2.1 - 
Explica os 
cambios de 
estado da auga 
en fenómenos 
naturais e 
situacións da 
vida cotián. 

*Explica os cambios 
de estado da auga 
en fenómenos 
naturais e situacións 
da vida cotiá. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Investigacións. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT CCL 

CN-B4.2 

3º-CNB4.2.2 - 
Realiza 
experiencias 
sinxelas para 
identificar as 
forzas que fan 
que os 
obxectos se 
movan en 
situacións 
reais. 

Realiza experiencias 
sinxelas para 
identificar as forzas 
que fan que os 
obxectos se movan 
en situacións reais. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Intercambios orais co 
alumnado.  

INSTRUMENTOS: Investigacións. 
Caderno de clase. 

CMCT 

CN-B4.3 

3º-CNB4.3.1 - 
Compara 
densidades de 
diferentes 
sustancias que 
emprega 
diariamente 
con respecto á 
auga. 

Compara 
densidades de 
diferentes sustancias 
que emprega 
diariamente con 
respecto á auga. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Intercambios orais co 
alumnado. 

INSTRUMENTOS: Investigacións. 
Caderno de clase. 

CMCT 

CN-B4.3 

3º-CNB4.3.2 - 
Realiza 
algunhas 
mesturas de 
uso doméstico 
e presenta 
conclusións 
dos resultados. 

Realiza algunhas 
mesturas de uso 
doméstico e 
presenta conclusións 
dos resultados. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Intercambios orais co 
alumnado. 

INSTRUMENTOS: Investigacións. 
Caderno de clase. 

CMCT 

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas 

CN-B5.1 

3º-CNB5.1.1 - 
Coñece e 
emprega 
obxectos, 
aparellos e 
máquinas 
sinxelas de uso 
cotián na 
escola 
analizando o 
seu 
funcionamento. 

Coñece e emprega 
obxectos, aparellos 
e máquinas sinxelas 
de uso cotián na 
escola. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B5.1 

3º-CNB5.1.2 - 
Identifica e 
explica a 
enerxía que 
empregan 
obxectos, 
aparellos e 
máquinas 
sinxelas de uso 

Identifica a enerxía 
que empregan 
obxectos, aparellos 
e máquinas sinxelas 
de uso habitual na 
vida cotiá. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT CCL 
CSC 
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habitual na 
vida cotiá. 

CN-B5.2 

3º-CNB5.2.1 - 
Identifica e 
describe oficios 
en función dos 
materiais, das 
ferramentas e 
das máquinas 
que empregan. 

Identifica e describe 
oficios en función 
dos materiais, das 
ferramentas e das 
máquinas que 
empregan. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT CCL 
CSC 

CN-B5.2 

3º-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... 

Deseña e constrúe 
algún aparello 
sinxelo. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Rúbrica. 

CMCT 
CCEC CD 

 

Ciencias Sociais: 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

CURSO Perfil de área e competencial CEIP de Cabanas. 

NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Ciencias Sociais(CCSS) 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 
(%)* 

Bloque 1: Contidos comúns 

CS-B1.1 

3º-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 

Busca, selecciona e 
organiza información, 
e comunícao 
oralmente e/ou por 
escrito. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Rúbrica. 

CAA 
CCL 
CD 
CMCT 
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oralmente e/ou 
por escrito. 

CS-B1.1 

3º-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 

Manifesta autonomía 
na planificación e 
execución de accións 
e tarefas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control. 
Rúbrica. 

CSIEE 
CAA 
CMCT 

CS-B1.2 

3º-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. 

Participa en 
actividades 
individuais e  de 
grupo, con 
estratexias de traballo 
cooperativo.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control. 
Rúbrica. 

CSC 
CAA 
CMCT 

CS-B1.3 

3º-CSB1.3.1 - 
Identifica a 
terminoloxía 
propia da área e 
comprende textos 
sinxelos de 
carácter social, 
xeográfico e 
histórico. 

*Identifica a 
terminoloxía e 
comprende textos 
sinxelos propios da 
área. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control. 
Rúbrica. 

CCL 
CMCT 
CSC 

Bloque 2: O mundo que nos rodea 

CS-B2.1 

3º-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. 

*Identifica os 
principais elementos 
do Sistema Solar 
(Sol, planetas, 
satélites). 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CD 

CS-B2.2 

3º-CSB2.2.1 - 
Describe de 
forma sinxela os 
movementos 
terrestres, o eixe 
do xiro e os polos 
xeográficos. 

*Describe de forma 
sinxela os 
movementos 
terrestres. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 
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CS-B2.2 

3º-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. 

Relaciona os 
movementos da Terra 
cos días e as 
estacións do ano.  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.2 

3º-CSB2.2.3 - 
Identifica a Lúa 
como satélite da 
Terra e describe 
algunha das súas 
característica 
principais. 

Recoñece a Lúa 
como satélite da 
Terra.  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.3 

3º-CSB2.3.1 - 
Identifica, nomea 
e describe as 
capas da Terra. 

*Identifica e nomea 
as capas da Terra.   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.3 

3º-CSB2.3.2 - 
Explica que é un 
volcán e que 
acontece cando 
entra en erupción 
e nomea algunha 
medida para 
previr danos. 

Explica de xeito 
sinxelo que son os 
volcáns e como 
funcionan. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Producións orais e escritas. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CMCT 
CCL 
CAA 

CS-B2.4 

3º-CSB2.4.1 - 
Recoñece as 
distintas formas 
de representación 
da Terra, planos, 
mapas, 
planisferios e 
globos 
terráqueos. 

Recoñece distintas 
formas de 
representación da 
Terra: planos, mapas, 
planisferios e globos 
terráqueos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.5 

3º-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. 

*Identifica os signos 
convencionais  para 
entender mapas 
sinxelos.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 
CAA 

CS-B2.6 

3º-CSB2.6.1 - 
Orientase no 
espazo 
empregando 
algunha técnica 
de orientación e 
instrumento. 

Oriéntase 
empregando un 
compás.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control. 

CMCT 
CAA 
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CS-B2.7 

3º-CSB2.7.1 - 
Identifica e 
nomea 
fenómenos 
atmosféricos e 
describe as 
causas que 
producen a 
formación das 
nubes e as 
precipitacións. 

Identifica distintos 
fenómenos 
atmosféricos.  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.8 

3º-CSB2.8.1 - 
Identifica e sabe 
usar os distintos 
aparellos de 
medida que se 
utilizan para a 
recollida de datos 
atmosféricos. 

Identifica e emprega 
algún elemento da 
estación 
meteorolóxica 
(termómetro e 
pluviómetro).  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 
Intercambios orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Lista de control. 

CMCT 
CD 
CAA 

CS-B2.9 

3º-CSB2.9.1 - 
Describe unha 
estación 
meteorolóxica, 
explica a súa 
función, 
confecciona e 
interpreta gráficos 
moi básicos de 
temperaturas e 
precipitacións. 

Interpreta gráficos 
sinxelos de 
temperaturas e 
precipitacións. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Caderno de clase. 

CSIEE 
CAA 
CMCT 

CS-B2.10 

3º-CSB2.10.1 - 
Interpreta mapas 
do tempo sinxelos 
de Galicia 
distinguindo os 
seus elementos 
principais. 

*Interpreta mapas do 
tempo sinxelos.   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Caderno de clase. 

CAA 
CMCT 

CS-B2.11 

3º-CSB2.11.1 - 
Diferencia entre 
clima e tempo 
atmosférico. 

*Diferencia entre 
clima e tempo 
atmosférico. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

CS-B2.11 

3º-CSB2.11.2 - 
Nomea as tres 
grandes zonas 
climáticas do 
planeta e 
identifica algunha 
característica 
principal que se 
identifique co 
clima da súa 
contorna. 

Distingue as 
características do 
clima  da súa 
contorna.  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Caderno de clase. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.12 

3º-CSB2.12.1 - 
Escribe 
ordenadamente 
as fases nas que 
se produce o ciclo 
da auga. 

Describe o ciclo da 
auga de maneira 
ordenada. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 
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CS-B2.13 

3º-CSB2.13.1 - 
Define paisaxe, 
identifica os seus 
elementos e 
recoñece as 
diferentes tipos 
de paisaxe 
básicas na 
comunidade 
autónoma. 

*Define paisaxe e 
distingue diferentes 
paisaxes de Galicia. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.14 

3º-CSB2.14.1 - 
Localiza nun 
mapa os 
principais 
elementos da 
paisaxe: unidades 
de relevo e ríos 
máis importantes 
da comunidade 
autónoma. 

Coñece os principais 
ríos e montañas da 
nosa comunidade.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Caderno de clase. 

CMCT 
CAA 

CS-B2.15 

3º-CSB2.15.1 - 
Explica o impacto 
e as 
consecuencias 
negativas que a 
acción humana 
ten sobre o medio 
máis próximo. 

Sinala algún impacto 
da acción humana no 
seu medio próximo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Producións orais 
e escritas. Caderno de clase. 

CSC 
CCL 

CS-B2.15 

3º-CSB2.15.2 - 
Explica a 
importancia de 
coidar a 
atmosfera e as 
consecuencias de 
non facelo 

Explica a importancia 
de coidar a 
atmosfera. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Asemblea. 

CSC 
CCL 

CS-B2.15 

3º-CSB2.15.3 - 
Propón algunhas 
medidas para o 
desenvolvemento 
sostible e un 
consumo 
responsable. 

*Propón algunhas 
medidas para 
fomentar o consumo 
responsable. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais co alumnado 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Asemblea. Producións 
escritas e orais. 

CSC 
CCL 

Bloque 3: Vivir en sociedade 

CS-B3.1 

3º-CSB3.1.1 - 
Describe a 
estrutura básica 
da organización 
social, política e 
territorial da 
contorna próxima. 

Describe as 
características 
básicas do concello 
de Pontevedra. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Cuestionario pechado. 

CSC 
CCL 

CS-B3.2 

3º-CSB3.2.1 - 
Recoñece, 
partindo da 
realidade galega, 
a diversidade 
cultural, social, 
política e 
lingüística nun 
mesmo territorio 
como fonte de 

Coñece distintas 
manifestacións 
culturais ou 
lingüísticas de 
Galicia.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CSC 
CEC 
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enriquecemento 
cultural. 

CS-B3.3 

3º-CSB3.3.1 - 
Define 
demografía, 
comprende os 
principais 
conceptos 
demográficos e 
os representa en 
gráficas sinxelas. 

*Interpreta gráficos 
demográficos 
sinxelos.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CSC 
CMCT 
CCL 

CS-B3.4 

3º-CSB3.4.1 - 
Diferencia entre 
materias primas e 
produtos 
elaborados e os 
asocia cos 
diferentes 
sectores 
produtivos e 
económicos da 
contorna. 

*Coñece a diferencia 
entre materia prima e 
elaborada. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B3.5 

3º-CSB3.5.1 - 
Coñece, utiliza e 
respecta as 
normas básicas 
de circulación. 

Coñece, utiliza e 
respecta as normas 
básicas de 
circulación. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Lista de control. 
Asemblea. 

CSC 

Bloque 4: As pegadas do tempo 

CS-B4.1 

3º-CSB4.1.1 - 
Recoñece o 
século como 
unidade de 
medida do tempo 
histórico e 
localiza feitos 
situándoos como 
sucesivos a.C o 
d.C 

Sabe que son os 
séculos e comprende 
os conceptos a.C. e 
d.C. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CMCT 
CAA 

CS-B4.1 

3º-CSB4.1.2 - 
Sitúa nunha liña 
do tempo feitos 
do pasado da súa 
contorna datando 
os comezos e 
finais das épocas 
estudadas. 

Elabora unha liña de 
tempo sinxela con 
algúns feitos 
relevantes da 
contorna. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

CS-B4.2 

3º-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. 

Coñece os 
xacementos 
arqueolóxicos 
prehistóricos do 
Monte das Croas ou 
o Mato das Cruces. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase 

CMCT 
CCEC 
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CS-B4.2 

3º-CSB4.2.2 - 
Distingue entre 
prehistoria e 
historia 
recoñecendo a 
importancia das 
manifestacións 
escritas como 
avances que 
supoñen a 
transición entre 
esas épocas. 

Identifica a aparición 
da escritura como 
punto de separación 
entre prehistoria e 
historia. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Proba 
específica. 

INSTRUMENTOS: Caderno de 
clase. 

CSC 
CCEC 

CS-B4.2 

3º-CSB4.2.3 - 
Describe algúns 
aspectos 
relacionados coa 
forma de vida e 
as estruturas 
básicas de 
organización 
social da cultura 
castrexa. 

Describe algúns 
aspectos da cultura 
castrexa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Producións 
orais e escritas. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CSC 
CCL 

CS-B4.3 

3º-CSB4.3.1 - 
Identifica algúns 
vestixios do 
pasado na 
contorna e 
recoñece o seu 
valor como fonte 
histórica. 

Describe algunhas 
características do 
castro do Monte das 
Croas.  

X   

PROCEDEMENTOS: Producións 
orais e escritas. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CSC 
CCEC 

CS-B4.4 

3º-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. 

Identifica, valora e 
respecta o patrimonio 
natural, histórico, 
cultural e artístico do 
contorno próximo.  

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Asemblea. 
Posta en común.  

CSC 
CCEC 

 

Educación Plástica: 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

CURSO Perfil de área e competencial CEIP de Cabanas. 

NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Educación Plástica (EP) 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 
(%)* 
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Bloque 1: Educación audiovisual 

EP-B1.1 

3º-EPB1.1.1 - 
Establece unha 
orde ou pautas 
para seguir no 
procedemento 
de observación 
dos elementos 
do contexto, e 
na súa 
comunicación 
oral ou escrita. 

Establece pautas para 
observar os elementos 
do contexto e 
comunícaos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCL 
CAA 

EP-B1.1 

3º-EPB1.1.2 - 
Describe as 
características 
dos feitos 
artísticos e as 
sensacións que 
as obras 
provocan. e 
expresa as 
súas 
apreciacións 
persoais cun 
criterio artístico. 

Describe unha obra 
artística expresando 
sensacións que lle 
provoca. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.1 

3º-EPB1.1.3 - 
Identifica e 
coñece os 
termos propios 
da linguaxe 
plástica. 

Identifica e coñece os 
termos propios da 
linguaxe plástica. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.2 

3º-EPB1.2.1 - 
Interpreta e 
valora a 
información que 
ofrecen as 
imaxes no 
contexto social 
e comunica as 
sensacións, 
elaborando 
informacións 
básicas. 

Interpreta imaxes e da 
informacións básicas 
sobre elas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.2 

3º-EPB1.2.2 - 
Identifica a 
posición dos 
elementos 
plásticos tendo 
en conta as 
técnicas 
espaciais. 

Identifica a posición 
dos elementos segundo 
o seu tamaño. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.3 

3º-EPB1.3.1 - 
Clasifica 
texturas e 
tonalidades de 
formas naturais 
e artificiais 
exploradas 
desde 
diferentes 

Clasifica texturas e 
tonalidades de formas 
naturais e artificiais. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCL 
CCEC 
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ángulos e 
posicións. 

EP-B1.3 

3º-EPB1.3.2 - 
Clasifica 
texturas, formas 
e cores 
atendendo a 
criterios de 
similitude ou 
diferenza. 

Clasifica texturas, 
formas e cores. X   

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.3 

3º-EPB1.3.3 - 
Diferencia e 
recoñece as 
diferentes 
texturas, liñas, 
formas e cores 
nas 
composicións 
artísticas. 

Diferencia diversas 
texturas, liñas, formas e 
cores. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCL 
CCEC 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.1 - 
Describe varias 
profesións 
relacionadas 
coas artes 
plásticas. 

Describe varias 
profesións relacionadas 
coas artes plásticas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCEC 
CSC 
CCL 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.2 - 
Procura 
información 
sobre artistas 
plásticos/as da 
cultura propia e 
de outras, e 
sobre a súa 
obra. 

Procura información 
sobre algún artista 
plástico/a e sobre a súa 
obra. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CSC 
CAA 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.3 - 
Amosa interese 
por coñecer 
formas de 
expresión de 
autores/as e a 
súa obra, 
empregando as 
tecnoloxías da 
información 

Amosa interese por 
coñecer formas de 
expresión de 
autores/as e a súa 
obra, empregando as 
TIC. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CSC 
CD 

EP-B1.4 

3º-EPB1.4.4 - 
Relaciona 
artistas coas 
obras máis 
representativas. 

Relaciona artistas coas 
obras máis 
representativas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CSC 
CCL 

Bloque 2: Expresión artística 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.1 - 
Utiliza cores 
(primarias e 
mesturadas) e 
tonalidades 
cunha intención 
estética, 
manexando 

Intenta utilizar cores e 
tonalidades cunha 
intención estética. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 
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diferentes 
técnicas. 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.2 - 
Manexa lapis 
de cores, 
témperas, 
rotuladores, 
sombreamento, 
acuarelas etc.) 
para a 
composición de 
obras. 

Manexa distintos 
instrumentos na 
composición das súas 
obras.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.3 - 
Manexa 
material diverso 
nas producións 
plásticas, 
explorando 
diversas 
técnicas e 
actividades 
manipulativas. 

Manexa material 
diverso nas producións 
plásticas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación.  

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.4 - 
Practica o 
recorte e pega 
materiais de 
diferentes 
texturas. 

*Practica o recorte, o 
pegado, o pintado, etc. X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.5 - 
Completa 
figuras 
seguindo as 
liñas como 
guía. 

Completa figuras 
seguindo as liñas como 
guía. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.6 - 
Combina 
técnicas de 
picado, 
encartado e 
pegado. 

Combina técnicas de 
picado, encartado e 
pegado. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.7 - 
Utiliza a 
cuadrícula 
como referencia 
para copiar e 
representar 
modelos, de 
maneira 
proporcionada. 

Utiliza a cuadrícula 
como referencia para 
copiar e representar 
modelos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.8 - 
Usa a técnica 
de colaxe con 
limpeza e 
precisión, 
manexando 
diferentes 
técnicas. 

Utiliza a técnica de 
colaxe para realizar 
unha obra persoal con 
limpeza. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 
3º-EPB2.1.9 - 
Fai 
composicións 

*Fai composicións a 
partir do eixe de 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

CCEC 
CMCT 
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correctamente 
a partir do eixe 
de simetría. 

simetría, con axuda da 
cuadrícula. INSTRUMENTOS: Producións 

plásticas. 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.10 - 
Crea imaxes 
tridimensionais 
co recorte e o 
pegado. 

Crea imaxes 
tridimensionais co 
recorte e o pegado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CMCT 

EP-B2.1 

3º-EPB2.1.11 - 
Debuxa a figura 
humana, 
usando a 
cuadrícula para 
alcanzar as 
proporcións 
axeitadas. 

Debuxa a figura 
humana de forma 
proporcionada. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción do alumnado. 

INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas. 

CCEC 
CMCT 

EP-B2.2 

3º-EPB2.2.1 - 
Coida e utiliza 
adecuadamente 
os recursos de 
traballo. 

*Intenta coidar e 
utilizar  adecuadamente 
os recursos de traballo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CSC 

EP-B2.3 

3º-EPB2.3.1 - 
Leva a cabo 
proxectos en 
grupo 
respectando as 
ideas das 
demais persoas 
e colaborando 
coas tarefas 
que lle foran 
encomendadas. 

Colabora no traballo en 
grupo respectando aos 
demais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CD 

EP-B2.4 

3º-EPB2.4.1 - 
Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación 
para 
documentarse 
sobre o seu 
contexto 
cultural e 
artístico. 

Intenta 
documentarse  para os 
seus  traballos con 
axuda das TIC. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 
CCEC 
CAA 

EP-B2.4 

3º-EPB2.4.2 - 
Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación 
para buscar 
material para as 
súas creacións 
artísticas. 

Emprega as TIC para 
buscar material para as 
súas creacións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCEC 
CD 
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Valores Sociais e Cívicos: 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

CURSO Perfil de área e competencial CEIP de Cabanas. 

NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Valores Sociais e Cívicos(VSC) 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo 
de logro 

T 
1 

 

 

T 
2 

 

 

T 
3 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 
(%)* 

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa 

VSC-B1.1 

3º-VSCB1.1.1 - 
Reflexiona sobre os 
trazos 
característicos da 
súa personalidade 
e verbaliza as 
conclusións. 

Reflexiona sobre os 
trazos 
característicos da 
súa personalidade 
e expresa  a súa 
percepción 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común.  

CSC CSIEE 

VSC-B1.1 

3º-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. 

Expresa a 
percepción da súa 
propia identidade. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CC. 

VSC-B1.2 

3º-VSCB1.2.1 - 
Razoa o sentido do 
compromiso 
respecto a un 
mesmo e ás 
demais persoas. 

Razoa o sentido do 
compromiso. X   

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CCL 
CSIEE 

VSC-B1.3 
3º-VSCB1.3.1 - 
Aplica o autocontrol 
á toma de decisión. 

Aplica o autocontrol 
na toma de 
decisións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

VSC-B1.3 

3º-VSCB1.3.2 - 
Realiza un 
adecuado 
recoñecemento e 
identificación das 
súas emocións e 
das demais 
persoas. 

Recoñece e 
identifica as súas 
emocións e a dos 
demais. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CSIEE 

VSC-B1.3 

3º-VSCB1.3.3 - 
Expresa os seus 
sentimentos, 
necesidades e 
dereitos, á vez que 

Expresa os seus 
sentimentos, 
necesidades e 
dereitos, á vez que 
respecta os dos e 

X   
PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

CSC CSIEE 
CCL 
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respecta os dos e 
das demais nas 
actividades 
cooperativas. 

das demais nas 
actividades 
cooperativas. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

VSC-B1.4 

3º-VSCB1.4.1 - 
Traballa en equipo 
valorando o esforzo 
individual e 
colectivo para a 
consecución de 
obxectivos. 

Traballa en equipo 
valorando o esforzo 
individual e 
colectivo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

VSC-B1.4 

3º-VSCB1.4.2 - 
Asume as súas 
responsabilidades 
durante a 
colaboración. 

*Asume as súas 
responsabilidades. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

VSC-B1.4 

3º-VSCB1.4.3 - 
Realiza unha 
autoavaliación 
responsable da 
execución das 
tarefas con axuda 
dunha persoa 
adulta. 

Realiza, de xeito 
guiado, unha 
autoavaliación da 
execución das 
tarefas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSCCAACSIEE 

VSC-B1.5 

3º-VSCB1.4.4 - 
Emprega algunha 
estratexia para 
facer fronte á 
incerteza, ao medo 
ou ao fracaso. 

Emprega algunha 
estratexia para 
facer fronte o 
medo. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSCCSIEE 
CAA 

VSC-B1.6 

3º-VSCB1.6.1 - 
Participa na 
resolución de 
problemas 
escolares con 
seguridade e 
motivación. 

Participa na 
resolución de 
problemas 
escolares con 
seguridade e 
motivación. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSCCSIEE 

VSC-B1.6 

3º-VSCB1.6.2 - 
Define e formula 
claramente 
problemas de 
convivencia. 

Define e formula 
claramente 
problemas de 
convivencia. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSCCCL 

VSC-B1.7 

3º-VSCB1.7.1 - 
Reflexiona, 
respondendo a 
preguntas, as 
consecuencias das 
súas accións. 

Reflexiona, 
respondendo a 
preguntas, as 
consecuencias das 
súas accións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CSCCCL 

VSC-B1.7 

3º-VSCB1.7.2 - 
Desenvolve 
actitudes de 
respecto cara aos 
demais en 
situacións formais e 
informais da 
interacción social. 

Desenvolve 
actitudes de 
respecto cara aos 
demais en 
situacións formais e 
informais da 
interacción social. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CSIEE 

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 
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VSC-B2.1 

3º-VSCB2.1.1 - 
Expresar con 
claridade opinións, 
sentimentos e 
emocións. 

Expresa con 
claridade opinións 
e sentimentos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL CSC 
CSIEE 

VSC-B2.1 

3º-VSCB2.1.2 - 
Emprega 
apropiadamente os 
elementos da 
comunicación 
verbal e non verbal, 
en consonancia cos 
sentimentos. 

Emprega 
apropiadamente os 
elementos da 
comunicación 
verbal e non verbal, 
en relación cos 
sentimentos. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL CSC 

VSC-B2.1 

3º-VSCB2.1.3 - 
Emprega a 
comunicación 
verbal en relación 
coa non verbal en 
exposicións orais. 

Emprega a 
comunicación 
verbal e non verbal 
en exposicións 
orais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CCL CAA 
CSIEE 

VSC-B2.1 

3º-VSCB2.1.4 - 
Expón 
respectuosamente 
os argumentos. 

Expón 
respectuosamente 
os argumentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL CSC 

VSC-B2.2 

3º-VSCB2.2.1 - 
Escoita exposicións 
orais e entende a 
comunicación 
desde o punto de 
vista da persoa que 
fala. 

Mostra respecto 
nas exposicións 
orais das persoas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL CSC 

VSC-B2.2 

3º-VSCB2.2.2 - 
Colabora en 
proxectos grupais 
escoitando 
activamente, 
demostrando 
interese polas 
outras persoas. 

*Escoita, respecta 
e colabora no 
traballo en equipo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CAA CSIEE 
CSC CCL 

VSC-B2.3 

3º-VSCB2.3.1 - 
Comunícase 
empregando 
expresións para 
mellorar a 
comunicación. 

Utiliza expresións 
na comunicación.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CCL CSC 

VSC-B2.3 

3º-VSCB2.3.2 - 
Amosa interese 
polos seus 
interlocutores. 

Amosa interese 
polos seus 
interlocutores. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL CSC 

VSC-B2.4 

3º-VSCB2.4.1 - 
Expresa 
abertamente as 
propias ideas. 

Expresa as súas 
propias ideas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL CSC 
CSIEE 

VSC-B2.4 
3º-VSCB2.4.2 - 
Emprega a 
linguaxe positiva. 

Emprega a 
linguaxe positiva.  X X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL CSC 
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VSC-B2.5 

3º-VSCB2.5.1 - 
Relaciona, con 
axuda dunha 
persoa adulta, 
diferentes ideas e 
opinións para 
atopar os seus 
aspectos comúns. 

Relaciona, de xeito 
guiado, diferentes 
ideas e opinións. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CCL CSC CAA 

VSC-B2.6 

3º-VSCB2.6.1 - 
Emprega diferentes 
habilidades sociais 
básicas. 

Emprega, de xeito 
guiado, diferentes 
habilidades sociais 
básicas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CSC 

VSC-B2.6 

3º-VSCB2.6.2 - 
Participa 
activamente en 
actividades que 
contribúen á 
cohesión dos 
grupos sociais aos 
que pertence. 

Participa 
activamente en 
actividades grupais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Posta en 
común.  

CSC CSIEE 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 

VSC-B2.7 

3º-VSCB2.7.1 - 
Respecta e acepta 
as diferenzas 
individuais. 

*Respecta e acepta 
as diferenzas 
individuais. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CSC 

VSC-B2.7 

3º-VSCB2.7.2 - 
Recoñece, e 
identifica as 
calidades doutras 
persoas. 

Recoñece, e 
identifica as 
calidades doutras 
persoas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CSC 

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

VSC-B2.8 

3º-VSCB2.8.1 - 
Forma parte activa 
das dinámicas do 
grupo. 

Forma parte activa 
das dinámicas do 
grupo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

VSC-B2.8 

3º-VSCB2.8.2 - 
Establece e mantén 
relacións 
emocionais 
amigables, 
baseadas no 
intercambio de 
afecto e a 
confianza mutua. 

Establece relacións 
emocionais 
amigables con 
afecto e confianza 
mutua. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 

VSC-B3.1 

3º-VSCB3.1.1 - 
Establece relacións 
de confianza cos 
iguais e coas 
persoas adultas. 

Mantén boas 
relacións cos iguais 
e as persoas 
adultas. 

  X 

 PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

VSC-B3.1 

3º-VSCB3.1.2 - 
Desenvolve 
proxectos e resolve 
problemas en 
colaboración. 

Resolve 
pacificamente 
problemas en 
colaboración. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CSIEE 
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VSC-B3.1 

3º-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. 

Comparte puntos 
de vista e 
sentimentos cos 
seus iguais e 
persoas adultas. 

  X 

 PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CSIEE 

VSC-B3.2 

3º-VSCB3.2.1 - 
Amosa boa 
disposición a 
ofrecer e recibir 
axuda para a 
aprendizaxe. 

Pide e dá axuda 
cando é preciso. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CAA CSIEE 
CSC 

VSC-B3.2 

3º-VSCB3.2.2 - 
Practica as 
estratexias de 
axuda entre iguais 

*Axuda os seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CAA CSIEE 
CSC 

VSC-B3.2 

3º-VSCB3.2.3 - 
Respecta as regras 
durante o traballo 
en equipo. 

Respecta as regras 
durante o traballo 
en equipo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC 

VSC-B3.2 

3º-VSCB3.2.4 - 
Emprega destrezas 
de 
interdependencia 
positiva. 

Emprega destrezas 
de 
interdependencia 
positiva. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 
CAA 

VSC-B3.3 

3º-VSCB3.3.1 - 
Participa na 
elaboración das 
normas da aula. 

Participa na 
elaboración das 
normas da aula. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

  

CSC CSIEE 

VSC-B3.3 

3º-VSCB3.3.2 - 
Respecta as 
normas do centro 
escolar. 

*Respecta as 
normas do centro 
escolar. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC 

VSC-B3.4 

3º-VSCB3.4.1 - 
Resolve os 
conflitos, coa axuda 
dunha persoa 
adulta, de modo 
construtivo 

Resolve os 
conflitos, coa axuda 
dunha persoa 
adulta, de modo 
construtivo. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

VSC-B3.4 

3º-VSCB3.4.2 - 
Manexa a linguaxe 
positiva na 
comunicación de 
pensamentos e 
intencións nas 
relacións 
interpersoais. 

Utiliza linguaxe 
positiva nas 
relacións 
interpersoais. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CCL CSC 
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VSC-B3.4 

3º-VSCB3.4.3 - 
Analiza as 
emocións e 
sentimentos das 
partes en conflito. 

Analiza as 
emocións e 
sentimentos das 
partes en conflito. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CSC CSIEE 

VSC-B3.5 
3º-VSCB3.5.1 - 
Expón os dereitos 
básicos da infancia. 

Expón os dereitos 
básicos da infancia.  X  

 PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CCL 

VSC-B3.6 

3º-VSCB3.6.1 - 
Colabora con 
persoas do outro 
sexo en diferentes 
situacións 
escolares. 

Colabora con 
persoas do outro 
sexo en diferentes 
situacións 
escolares. 

X X X 

 PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 
CSC CSIEE 

VSC-B3.6 

3º-VSCB3.6.2 - 
Realiza diferentes 
tipos de actividades 
independentemente 
do seu sexo. 

Realiza diferentes 
tipos de actividades 
independentemente 
do seu sexo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 
CSC CSIEE 

VSC-B3.7 

3º-VSCB3.7.1 - 
Colabora en 
campañas 
escolares sobre a 
importancia do 
respecto das 
normas de 
educación viaria. 

Colabora en 
campañas 
escolares sobre a 
importancia das 
normas de 
educación viaria. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

CSC CSIEE 

VSC-B3.7 

3º-VSCB3.7.2 - 
Expón as causas 
de diferentes 
accidentes de 
tráfico 

Expón, de xeito 
guiado, as causas 
de diferentes 
accidentes de 
tráfico. 

  X 

 PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común. 

CSC CCL 

VSC-B3.7 

3º-VSCB3.7.3 - 
Explica as 
consecuencias de 
diferentes 
accidentes de 
tráfico. 

Explica as 
consecuencias de 
diferentes 
accidentes de 
tráfico. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Intercambios orais co alumnado.  

INSTRUMENTOS: Posta en 
común.  

CSC CCL 
CMCT CD 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS  

A introdución das competencias no currículo ten por obxectivo que os nosos alumnos e alumnas 

sexan quen de poñer en práctica, en diferentes contextos e situacións, tanto os coñecementos  

adquiridos como as habilidades desenvolvidas durante a súa estancia no centro educativo. Isto 

implica que a metodoloxía empregada debe:  

- Posibilitar a funcionalidade das aprendizaxes en diferentes contextos e que poidan 

enfrontarse a situacións novas. 

- Procurar que o alumnado aprenda a aprender. 

- Favorecer a resolución de conflitos de maneira pacífica. 

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

da información.  

- Fomentar o intercambio de ideas e o cuestionamento das propias. 

A metodoloxía será activa e participativa, con tarefas integradas onde se cree un clima de 

afecto e seguridade que lle permita ao alumnado progresar no seu desenvolvemento socioafectivo, 

favorecendo a súa autoestima e motivación, cun ambiente de comunicación bidireccional e de 

confianza. 

A pesares disto, debemos ter en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do curso 

pasado e a posibilidade de que pola pandemia que atravesamos na actualidade do Covid-19, neste 

curso escolar o ensino pode que non sexa totalmente presencial, senón que pode contar con 

períodos de ensinanza semipresencial ou traballo exclusivamente telemático. Por tanto, teremos 

en conta as tres posibilidades dende o inicio de curso para poder dar resposta a esta situación da 

mellor maneira posible. Contamos por tanto coa posibilidade de alternar docencia presencial con 

períodos de docencia non presencial.  

A continuación establécense as seguintes orientacións metodolóxicas, prestando especial 

atención ás medidas recollidas no protocolo contra o COVID-19: 

 Partirase do nivel psicoevolutivo do alumnado e do seu nivel de coñecemento, a través de 

avaliacións iniciais de curso e en cada unidade didáctica.  

 

 A organización do tempo será flexible para adecuarse aos diferentes ritmos e adaptarse a 

moitas e variadas necesidades.  

 

 Potenciarase un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a 

transversalidade da aprendizaxe fundamentada en competencias. 
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 Estableceranse propostas que activen ao alumnado, promovendo a súa curiosidade e 

motivación de cara á investigación de temas relacionados cos contidos a traballar, a 

experimentación e a resolución de problemas que lles permitan ser conscientes de que el é 

o responsable das súas aprendizaxes.  

 

 Realizaranse tarefas integradas, onde o alumnado faga un uso axeitado dos distintos tipos 

de coñecementos, destrezas, actitudes e valores, incidindo na autonomía e 

responsabilidade do alumnado.  

 

 As linguas terán un tratamento integrado no caso de Lingua Galega e Literatura e Lingua 

Castelá e Literatura. Aínda que cada lingua ten as súas características propias, as cales 

requiren un tratamento e traballo específico, hai determinados aspectos que serán 

abordados de maneira parella, e outros presentados só nunha lingua pero traballados e 

practicados en cada unha delas.  

Esta metodoloxía será combinada cunha algo máis guiada ao empregar o libro de texto nas 

áreas de Lingua Galega e Literatura e Matemáticas. 

Ademais, cabe destacar o papel da axenda escolar, que pretende ser unha ferramenta que 

axude ao alumnado a planificar o traballo. Será, igualmente, unha canle de comunicación entre 

familias e profesorado, pretendendo a implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe.  

No hipotético caso de que o ensino teña que ser telemático por mor dun gromo, as medidas a 

adoptar serán as recollidas no Plan de Continxencia do centro, e terase en conta para organizar o 

traballo o formulario enviado ás familias ao inicio do curso escolar onde se lle preguntaba por 

diferentes recursos dixitais e persoais cos que contan na casa, así como as dificultades que 

atoparon no confinamento do curso 19-20. Deste xeito, axudaranos a adaptarnos o máximo posible 

aos seus recursos e a partir de aí resultará máis sinxelo buscar solucións e axuda para quen o 

precise.  

Este tipo de ensinanza a distancia realizarase por medios oficiais, tendo como principal vía de 

intercambio de información a aula virtual do 3º curso. Igualmente, poderían usarse outros medios 

para a comunicación diaria como o correo electrónico. 

Á par dos aspectos curriculares, farase un seguimento persoal do alumnado, para acompañar 

as súas tarefas educativas e para que se sintan acompañados a pesares da distancia. Levaranse 

a cabo por tanto titorías individuais con certa periodicidade, ben por teléfono ou ben por medio da 

plataforma Webex cunha videoconferencia. Isto realizarase sempre durante o horario lectivo. 
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Por último, tamén nos podemos atopar cunha ensinanza de maneira semipresencial, pois pode 

que o gromo non afecte a toda a clase. De ser así, o alumnado que pode continuar acudindo á aula 

seguirá a metodoloxía do ensino presencial e aqueles/as nenos/as que non poidan acudir 

traballarán a través da aula virtual, a onde se lle subirán as tarefas propostas.  
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos humanos: 

Respecto aos recursos persoais internos, a titora traballa en coordinación e colaboración para 

a elaboración e posta en práctica da programación co profesorado de: 

- Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

- Mestra que fai apoio na aula. 

- Mestres especialistas. 

Sumaranse a estes, a orientadora e o equipo directivo sempre que se considere necesario. 

Ademais do equipo docente, é imprescindible a colaboración da familia, xa que é un recurso 

básico na educación dos seus fillos e fillas, sendo esencial o intercambio de información e a 

colaboración coas mestras e mestres.  

 

Recursos materiais: 

Participarase na elaboración e no deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos 

distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co 

obxectivo de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das 

aprendizaxes.  

Ademais, potenciarase o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando 

especialmente, na medida das posibilidades do centro, a integración das Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación (TIC) no proceso de ensino-aprendizaxe, que permitirán o acceso 

a recursos virtuais, sobre todo á aula virtual, por se  a ensinanza pasase a ser semipresencial ou 

telemática en algún período. Todo o alumnado de terceiro xa está matriculado na plataforma dende 

o curso anterior.  

Faise tamén fundamental o aproveitamento dos recursos propios da contorna. Destacamos: 

 Materiais para o profesorado: programacións didácticas, proxectos e programas, materiais de 

observación e seguimento, libros de consulta, guías didácticas e webs de interese. 

 

 Materiais para o alumnado: material solicitado ao principio de curso nun listado, material impreso 

(axenda, libros de texto), material visual (encerado, taboleiros, vídeos, proxeccións, fotografías, 

carteis, imaxes, libros, trípticos, folletos...); materiais auditivos (gravacións, radio); informáticos 

(ordenadores, proxectores, internet). Por mor do COVID-19 tamén contan con material de 
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desinfección (xel hidroalcólico, panos esgotables e papel de cociña, xunto a desinfectante de 

superficies,bolsa de tea e máscara de reposto).  

 Materiais de aula/centro: material bibliográfico, libros de consulta e lectura, publicacións 

audiovisuais, así como material informático.  

Ademais, contamos con materiais específicos para cada área, por exemplo diñeiro escolar ou 

figuras xeométricas para Matemáticas; abecedarios para as linguas; esqueletos e maquetas para 

Ciencias da Natureza ou mapas e láminas para Ciencias Sociais.  

 

Recursos espaciais: 

Os lugares habituais de traballo son a aula do grupo e as aulas onde se imparten as diferentes 

especialidades. Ademáis usaránse tamén a Biblioteca e a aula de informática. Sempre que se utilice 

unha aula de uso compartido levarase a cabo unha hixiene adecuada tanto persoal como de 

materiais comúns. 

 

 

Recursos organizativos: 

Coa adaptación desta pandemia e dado que contamos con 23 nenos e nenas, o alumnado 

distribuirase durante todo o curso de maneira individual, mirando cara o fronte da aula. Para facilitar 

que se manteñan as distancias, as patas da mesa dianteiras teñen a marca no chan para saber 

onde debe estar colocada en todo momento.  

Incidimos de novo en que o uso da aula de informática terá como fin principal que o alumnado 

poida familiarizarse coa aula virtual, plataforma na cal estarán matriculados e terán o seu 

contrasinal para entrar. Deste xeito, en caso de que a ensinanza teña que ser semipresencial ou 

telemática, reduciríanse as dificultades atopadas polas familias ao gañar autonomía por parte 

dos/as nenos/as para realizar as súas tarefas nesta plataforma.  

Por outro lado, cabe dicir que nunha das paredes da aula estarán as normas COVID para 

axudarlles  a afianzar as rutinas de hixiene e seguridade.  

Por outra banda, para implementar esta programación é imprescindible establecer canles de 

colaboración e coordinación (Establecidos na PXA): 

- Xuntanzas coa orientadora. 

- Xuntanzas coas mestras de Audición e Linguaxe e de Pedagoxía Terapéutica.  
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- Xuntanzas coas familias para intercambiar información e colaborar (Este curso a xuntanza 

xeral será o vindeiro día 28 de setembro). 

- Xuntanzas do equipo docente. 

- Sesións de avaliación. 
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A avaliación ten como fin orientar a regulación dos procesos de ensino e a súa adaptación aos 

procesos de aprendizaxe do alumnado. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición 

das competencias son os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. Nesta 

etapa educativa, a avaliación terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas e dividirase en 

tres etapas: 

1. Ao comezar o curso farase unha avaliación inicial. 

2. Durante o proceso didáctico como función formativa, levarase a cabo a avaliación 

continua para a recollida de datos de toda índole. 

3. A avaliación final ao rematar o curso. Neste caso, a información acumulada anteriormente 

axudará a tomar decisións sobre o alumnado. 

Dito isto,  a avaliación será continua, xa que está inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe 

do alumnado, coa finalidade de detectar as dificultades no momento en que se producen, analizar 

as causas e, desta maneira, adoptar as medidas necesarias que lle permitan ao alumnado mellorar 

o seu proceso de aprendizaxe e garantir a adquisición das competencias clave para continuar o 

proceso educativo.  

Ao mesmo tempo, será global, pois referirase ás competencias clave e aos obxectivos de etapa 

e aprendizaxe do alumnado no conxunto das áreas que a integran. Os referentes serán os 

estándares de aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación establecidos para cada un dos 

niveis e para todas as áreas. Valorarase o progreso do alumnado en relación co punto de partida e 

o referente serán os estándares de aprendizaxe propostos para cada nivel. 

Fíxanse as porcentaxes dos estándares de aprendizaxe concretos para cada materia, que se 

desglosarán como se mostra nas seguintes táboas: 

Áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá 

e Literatura e Matemáticas: 

CRITERIOS INSTRUMENTOS VALORACIÓN 

Contidos e competencias adquiridas na 

unidade 

Probas orais e escritas 60% 

Traballo na aula: 

- Realización adecuada de tarefas. 

- Presentación do caderno. 

- Organización de materiais. 

Caderno 

 

Rexistro de actividades 

20% 
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Observación sistemática 

Actitude: 

- Escoita. 

- Participación. 

- Esforzo. 

- Colaboración. 

Rexistro de actitude na aula 20% 

 

Áreas de Educación Plástica e Valores Sociais e Cívicos: 

CRITERIOS INSTRUMENTOS VALORACIÓN 

Traballo na aula: 

- Realización adecuada de tarefas. 

- Presentación do caderno. 

- Organización de materiais. 

Caderno 

 

Rexistro de actividades 

 

Observación sistemática 

70% 

Actitude: 

- Escoita. 

- Participación. 

- Esforzo. 

- Colaboración. 

Rexistro de actitude na aula 30% 

 

Na área de Educación Artística valorarase a Educación Musical e a Educación Plástica ao 50% 

respectivamente. A cualificación será a media aritmética de ámbalas dúas, pero se non acada a 

cualificación de suficiente en algunha delas, a cualificación da área será de insuficiente.  

No caso de que o proceso de avaliación coincida cun gromo e por tanto, con educación de 

maneira semipresencial ou telemática, a avaliación adecuarase á nova situación. As probas 

realizaranse por medios oficiais. Deste modo, as probas escritas faranse a través da aula virtual, 

cos traballos entregados polo alumnado ou ben con pequenas probas ou cuestionarios cun tempo 

preestablecido na plataforma. Á súa vez, as probas de carácter oral faranse con diferentes 

gravacións enviadas polos docentes e videoconferencias realizadas coa axuda da páxina Webex, 

de maneira individual ou en pequeno grupo. Por tanto, no suposto de ensino non presencial, o 
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profesorado, a través da aula virtual do centro, determinará as tarefas a realizar polo alumnado 

garantindo a adquisición das aprendizaxes básicas e a avaliación continua.  

Cobra importancia que sexamos conscientes de que falamos de casos hipotéticos e, por tanto, 

son apartados que poden sufrir modificacións segundo se presenten os acontecementos (coa 

información necesaria ás familias se as houbera). O obxectivo é poder adaptar o mellor posible a 

educación á variabilidade de situacións que podemos atopar e seguir adiante co curso escolar.  

 

Criterios de promoción: 

En canto á promoción do alumnado, seguindo o artigo 13 do Decreto 105/2014 (promoción do 

alumnado), nas últimas semanas do curso tomarase a decisión de se o alumno/a promociona ao 

curso seguinte. A decisión será adoptada polo equipo de mestres e mestras que impartan docencia 

aos grupos correspondentes, tendo especial consideración a información recadada e o criterio da 

titora, tal e como determina a lexislación vixente. 

Un alumno ou alumna acadará a promoción ao nivel educativo seguinte sempre que se 

considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado e que alcanzou o grao de 

adquisición das competencias clave correspondentes. Tamén cando as aprendizaxes non 

alcanzadas non sexan un obstáculo para seguir satisfactoriamente as aprendizaxes 

correspondentes. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

Ademais de avaliar a aprendizaxe do alumnado, tamén se avalía o proceso de ensino e a 

práctica docente, tal e como se recolle no artigo 8 da Orde de 9 de xuño de 2016, pola que se 

regular a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria en Galicia. 

Un aspecto clave a avaliar é a temporalización dos estándares de aprendizaxe con respecto a 

cada unha das materias, que será revisada trimestralmente polas mestras e titoras e adaptada ou 

reformulada en función das circunstancias especiais que se poidan dar ao longo do curso como 

consecuencia dalgún gromo de COVID-19. 

Así, teranse en conta outros aspectos relevantes que deben ser avaliados, para o que se 

empregará a seguinte rúbrica: 

 INDICADORES DE LOGRO  

Resultado Totalmente conseguido Conseguido parcialmente Non conseguido 

Programación 

didáctica 

Adecúase 

completamente ao 

contexto da aula. 

Adecúase parcialmente 

ao contexto da aula. 

Non se adecúa ao 

contexto da aula. 

 

 

Plans de mellora 

Adoptáronse medidas 

de mellora segundo os 

resultados académicos 

obtidos. 

Identificáronse as 

medidas de mellora a 

adoptar tras os 

resultados académicos 

obtidos. 

Non se adoptaron 

medidas de mellora 

tras os resultados 

académicos obtidos. 

 

 

Medidas de 

atención á 

diversidade 

Adoptáronse medidas 

de atención á 

diversidade adecuadas. 

Identificáronse medidas 

de atención á diversidade 

a adoptar. 

Non se adoptaron 

medidas de atención 

á diversidade 

adecuadas. 

 

 

Temas transversais 

Traballáronse todos os 

temas transversais na 

materia. 

Traballáronse a maior 

parte dos temas 

transversais na materia. 

Non se traballaron 

todos os temas 

transversais na 

materia. 
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Programa de 

recuperación 

Estableceuse un 

programa de 

recuperación eficaz 

para o alumnado que o 

precise. 

Iniciouse o  programa de 

recuperación para o 

alumnado que o necesite. 

Non se estableceu 

un programa de 

recuperación para o 

alumnado. 

 

 

Obxectivos da 

materia 

Alcanzáronse os 

obxectivos da materia 

establecidos para este 

curso. 

Alcanzáronse parte dos 

obxectivos da materia 

establecidos para o curso. 

Non se alcanzaron os 

obxectivos da 

materia 

establecidos. 

 

 

Materiais e 

recursos 

Os recursos cumpriron 

o seu cometido e 

resultaron atractivos 

para o alumnado. 

Os recursos cumpriron o 

seu cometido pero non 

resultaron atractivos para 

o alumnado. 

Os recursos non 

resultaron prácticos 

nin produciron 

impacto positivo no 

alumnado. 

 

 

Motivación do 

alumnado 

Logrouse espertar a 

curiosidade do grupo - 

clase e tamén a súa 

participación activa. 

Logrouse espertar a 

curiosidade do grupo - 

clase pero non a súa 

participación activa. 

Non se logrou 

espertar a 

curiosidade do grupo 

- clase nin a súa 

participación. 

 

 

Participación das 

familias 

As familias foron tidas 

en conta na 

planificación do curso e 

participaron con certa 

asiduidade. 

As familias foron tidas en 

conta na planificación das 

actividades do curso pero 

non participaron como se 

desexaría. 

As familias non foron 

tidas en conta na 

planificación das 

actividades do curso 

e non participaron. 

 

Práctica docente A práctica docente foi 

moi satisfactoria. 

A práctica docente foi 

parcialmente 

satisfactoria. 

A práctica docente 

non foi satisfactoria 

 

Programas de 

mellora para a 

práctica docente 

Deseñáronse programas 

de mellora para a 

práctica docente. 

Identificáronse os puntos 

para deseñar un  

programa de mellora 

para a práctica docente. 

Non se deseñaron 

programas de 

mellora para a 

práctica docente. 
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Traballo de 

maneira 

semipresencial 

O proceso de ensino-

aprendizaxe adáptase 

ao alumnado con 

ensinanza presencial e 

telemática á vez. 

O proceso de ensino-

aprendizaxe adáptase ao 

alumnado con ensinanza 

presencial e telemática, 

con dificultades. 

O proceso de ensino-

aprendizaxe non se 

adecúa ao traballo 

semipresencial nin 

ao telemático. 

 

Traballo de 

maneira 

telemática 

A aula virtual e o correo 

electrónico funcionan 

de maneira efectiva 

durante o 

confinamento.  

A aula virtual e o correo 

electrónico funcionan de 

maneira efectiva para a 

maioría de alumnos/as. 

A aula virtual e o 

correo electrónico 

non funcionan de 

maneira efectiva 

para gran parte do 

alumnado. 

 

 

A avaliación dos elementos descritos na rúbrica anterior permitirá facer un seguimento da 

propia práctica docente de forma autocrítica, e ter presente como obxectivo fundamental a mellora 

da actividade docente e unha revisión do realizado de forma continua.  
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9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVA QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Posto que este grupo cambia de titora ao pasar a 3º nivel, e tendo en conta as característica 

do pasado curso escolar, a avaliación inicial cobra máis importancia. Por este motivo, é dicir, para 

comprobar o nivel do alumnado, levarase a cabo unha avaliación inicial nas primeiras semanas do 

curso escolar, baseada nos seguintes aspectos: 

- Análise dos informes de avaliación individualizados, redactados o ano pasado.  

 

- Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso pasado, xunto á 

correspondencia coa falta de desenvolvemento das correspondentes competencias clave.  

 
-  

- Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 

decisións profesionais de actuación do profesorado.  

 

- Avaliación dos estándares de aprendizaxe imprescindibles do curso anterior, a través de 

actividades de: 

o Comprensión e velocidade lectora. 

o Ditados e actividades de expresión escrita. 

o Xogos e dinámicas de presentación para valorar a expresión oral. 

o Operacións básicas de Matemáticas, xunto á resolución de problemas. 

 

- Recollida de información nas entrevistas inicias coas familias. Servirán para identificar 

expectativas, actitudes cara o traballo ou situacións familiares determinadas que poidan afectar 

ao seu desenvolvemento no día a día da escola, para adaptar a programación da aula ás 

circunstancias concretas do noso grupo. Tamén se avaliarán os recursos informáticos, humanos 

e a compatibilidade os horarios por parte das familias ao inicio do curso. 

 

 

A partir desta avaliación, identificarase en que estándares de aprendizaxe existen dificultades 

no grupo-clase. Deste xeito elaboraranse as medidas oportunas, que poden ser: 

 Apoio na aula por parte doutro mestre/a do centro. 

 Reforzo educativo. 

 Apoio dentro ou fóra da aula de especialistas en PT ou AL. 
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 Adaptación curricular.  
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

No que respecta á atención á diversidade, compártese a consideración de que son as 

estruturas pedagóxicas, organizativas e de xestión as que deben adaptarse ás distintas 

características do alumnado, e non ao revés. Así, trátase de poñer ao alcance dos nenos e nenas, 

e das súas familias, os recursos necesarios para abordar o proceso de ensino-aprendizaxe da 

mellor forma posible.  

A escolarización do alumno con necesidades específicas de apoio educativo rexerase polo 

principio de normalización e inclusión, e asegurará a súa “non discriminación” no sistema educativo. 

Tal e como determina o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, atender á 

diversidade non se refire unicamente ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

(NEAE), senón que fai referencia a todo o alumnado, polo que se levan a cabo unha serie de 

medidas, priorizando sempre as medidas ordinarias fronte ás extraordinarias.  

Tras realizar as avaliacións iniciais, no caso de detectarse algún problema no alumnado de 3º 

nivel, solicitarase a intervención do Departamento de Orientación (DO), co fin de valoralo.  

 

Medidas ordinarias: 

 Adaptación da práctica educativa á competencia curricular, motivación, intereses, relación 

social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe de cada un.  

 Modificación dos tempos nas actividades, dos instrumentos ou procedementos de avaliación 

ás necesidades de cada neno ou nena.  

 Adecuación das actividades e da metodoloxía ás diferenzas individuais do alumnado, 

contando con actividades de reforzo e ampliación. 

 Reforzo educativo e  apoio por parte da titora de 1º nivel unha hora semanal. 

 

Medidas extraordinarias: 

Unha vez esgotadas as medidas de carácter ordinario, pode valorarse a posta en práctica de 

medidas extraordinarias.  

Na aula atopamos a 23 alumnos e alumnas con diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. No 

grupo  temos un neno con moitas dificultades de aprendizaxe sobre todo nas linguas. Tres  

nenos/as están diagnosticados como altas capacidades. Ademais, varios nenos e nenas reciben 

apoio do profesorado especialista en AL por diversos problemas de pronunciación, e un neno 
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procedente dun entorno social desfavorecido precisa apoio nas áreas instrumentais( este alumno 

cursou dúas veces 1º de primaria) . Isto supón levar a cabo apoios dentro ou fóra da aula cos 

especialistas de PT e AL, contando coa coordinación entre os mestres implicados nas diferentes 

áreas e co asesoramento do Departamento de Orientación.  

En definitiva, trátase de posibilitar a inclusión en todas e cada unha das tarefas, tendo en conta 

as necesidades do alumnado, variando as actividades propostas e ofrecendo todas as posibilidades 

que nos ofrece a Administración, atendendo á modificación de distintas variables no proceso de 

ensino-aprendizaxe que poden contribuír a un mellor aproveitamento da experiencia escolar.  
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11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Segundo o recollido no artigo 11 do Decreto 105/2014, referido aos elementos transversais, na 

posta en práctica desta programación traballaranse de xeito transversal: a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 

comunicación (TIC), o emprendemento e a educación cívica e constitucional en todas as áreas. 

Así, traballaremos os seguintes no 3º nivel: 

 Educación moral e cívica: Reflexionando sobre o uso da lingua como medio para transmitir 

ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos alleos; axudando e colaborando cos 

compañeiros e compañeiras; valorando o traballo en equipo; respectando ás persoas de 

calquera raza ou nacionalidade e respectando a quenda de palabra. 

 

 Educación para a paz: Respectando os diferentes modelos de familia e valorando a todos de 

igual maneira; recoñecendo a importancia de compartir coas persoas máis necesitadas; 

apreciando e valorando a diversidade cultural doutros países como mostra de apertura cara a 

outras culturas diferentes ás propias. 

 

 Igualdade de oportunidades entre sexos: Alcanzando o compromiso de evitar conflitos en 

calquera situación comunicativa; valorando a importancia de colaborar nas tarefas domésticas 

e no ámbito profesional sen distinción de xénero. 

 

 Educación ambiental: Ofrecendo coidado aos animais; recoñecendo a importancia de reciclar 

materiais como modo de contribuír ao mantemento do medio ambiente; achegando ideas e 

posibles solucións para a mellora do mesmo. 

 

 Educación sexual: Recoñecendo a importancia de demostrar os propios sentimentos e o afecto 

cara aos demais; familiarizarse co seu propio corpo e aceptalo tal como é. 

 

 Educación para a saúde e a calidade de vida: Coñecendo e comprendendo a necesidade dos 

bos hábitos e condutas relacionadas co coidado da saúde; valorando a importancia de seguir 

unha dieta equilibrada; mostrando interese por ter hábitos de hixiene correctos. 

 

 Educación para o consumo: Reflexionando sobre as mensaxes transmitidas a través de 

calquera sistema verbal e non verbal; mostrando unha actitude crítica ante a compra excesiva; 

reflexionando sobre o exceso de agasallos que os nenos adoitan recibir. 
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 Educación viaria: Coñecendo a contorna e as normas básicas de circulación desde a 

perspectiva do peón e como viaxeiro; respectando as normas de circulación en calquera 

circunstancia como medio para previr accidentes. 

 

 Educación para o lecer: Recoñecendo o valor das nosas relacións cos demais; favorecendo os 

momentos de vivencia persoal e creativa; favorecendo a participación. 

Por outra banda, na Orde de 19 de maio do 2021, pola que se aproba o calendario escolar para 

o curso 2021/2022 na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense as conmemoracións que están 

previstas de celebrar durante o curso escolar, traballándoas na aula para respectar o grupo burbulla 

do COVID-19. A través destas actividades tratarase de fomentar a convivencia e desenvolver 

actitudes de solidariedade e irmandade entre o alumnado e o profesorado, ademais de salientar 

valores sociais, culturais e morais, aspectos imprescindibles para o progreso dos individuos como 

seres sociais.  

 DATA CONMEMORACIÓN 

 

 

 

1º trimestre 

20 de novembro do 2021 Día Universal da Infancia. 

25 de novembro do 2021 Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

Do 30 ao 7 de decembro do 2021 Constitución e Estatuto de autonomía de Galicia. 

3 de decembro do 2021 Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

10 de decembro do 2021 Declaración Universal dos Dereitos Humanos.  

 

2º trimestre 

30 de xaneiro do 2022 Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

24 de febreiro do 2022 Día de Rosalía de Castro. 

8 de marzo do 2022 Día Internacional da Muller. 

Do 8 ao 11 de marzo do 2022 Semana da prensa. 

15 de marzo do 2022 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

7 de abril do 2022 Día Mundial da Saúde. 

 

 

3º trimestre 

Do 18 ao 22 de abril do 2022 Semana do Libro. 

2 de maio do 2022 Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

9 de maio do 2022 Día de Europa. 

Do 16 ao 20 de maio do 2022 Semana das Letras Galegas. 
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5 de xuño de 2021 Día Mundial do Ambiente. 

Realizaranse tamén actividades específicas para dar cumprimento ao establecido no artigo 26.2 da 

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, 

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

As actividades complementarias e extraescolares perseguen completar a formación que 

reciben os alumnos e alumnas nas actividades curriculares, contribuíndo a mellorar as relacións 

entre eles e axudándolles a adquirir habilidades sociais, de comunicación e de autonomía persoal. 

Estas experiencias deberán permitir a apertura do alumnado cara a contorna física e cultural que o 

rodea, e aportar valores e o desenvolvemento de actitudes adecuadas acerca do coidado do 

patrimonio e o respecto cara aos demais.  

 

Actividades complementarias: 

Ademais das conmemoracións habituais sinaladas no calendario escolar, realizaranse festas 

tradicionais como o Samaín, o Magosto ou o Entroido, de forte arraigo na contorna do colexio. 

Tamén se levarán a cabo outras actividades que os equipos docentes deseñarán no momento 

oportuno como sesións de lecturas, charlas, etc., que axudarán no desenvolvemento das 

competencias clave. Como consecuencia do COVID-19, todas estas actividades só se poderán 

levar a cabo dentro da aula para manter a seguridade do grupo burbulla e, por suposto, realizaranse 

aquelas opcións que permitan manter as medidas de hixiene e seguridade precisas.  

 

Actividades extraescolares: 

As actividades extraescolares eran organizadas pola ANPA do colexio, este ano serán 

organizadas a través de ANIAS. 
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13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA 

A revisión da programación realizarase trimestralmente, tras obter os resultados das 

avaliacións. Levaranse a cabo as modificacións da programación oportunas, para que realmente 

resulten un instrumento útil no proceso de ensino-aprendizaxe. Dadas as circunstancias dun posible 

gromo no centro nalgún momento do curso, é necesario plantexala máis como unha hipótese que 

hai que ir verificando e reconducindo que coma un plantexamento definitivo e xeneralizable para 

calquera situación de aprendizaxe. 

Por norma xeral, ao final de cada trimestre, e ao finalizar o curso, farase o seguinte test, co cal 

poderemos realizar os cambios necesarios tendo en conta os resultados obtidos: 

 1 2 3 4 

O desenvolvemento da programación respondeu á secuanciación e á 

temporalización previstas. 

    

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o nivel.     

Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 

probas, traballos, etc. 

    

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.     

Adecuación dos instrumentos de avaliación aos estándares.     

Adecuación á educación semipresencial / telemática.     

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 

    

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE E. FÍSICA PARA TERCEIRO CURSO. 
 

1- Valorar e aceptar a propia realidade corporal e a dos demais. 
2- Aceptar formar parte do grupo que lle corresponda e recoñecer as condutas inapropiadas na práctica ou nos espectáculos deportivos. 
3- Buscar información e presentar traballos empregando as TICs. 
4- Explicar e expoñer un xogo ou ideas de forma coherente respectando as demais opinión. 
5- Usar correctamente os materiais e espazos na práctica de Educación Física. 
6- Participar activamente buscando mellorar a competencia motriz e demostrar autonomía e confianza en si mesmo en situacións con 

espontaneidade e creatividade. 
7- Recoñecer e respectar as normas de ed. viaria en contornos habituais e non habituais. 
8- Respectar a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz, así como valorar o esforzo na aprendizaxe de novas 

habilidades. 
9- Adaptar desprazamentos, saltos, xiros e manipulación de obxectos en diferentes tipos de contornos e de actividades axustadas aos parámetros 

espazo-temporais. 
10-  Manter o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 
11-  Representar, construír ou expresar personaxes, situacións, ideas, estilos rítmicos ou musicais individualmente ou en parellas. 
12-  Coñecer e practicar bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras culturas. 
13-  Identificar e recoñecer as capacidades físicas básicas e as habilidades motrices básicas nas actividades artístico-expresivas. 
14- Interesarse por mellorar as capacidades físicas básicas orientadas á saúde, así como comparar os seu nivel cos valores correspondentes a súa 

idade. 
15-  Recoñecer e relacionar os beneficios do exercicio físico e os principais hábitos de alimentación para unha boa saúde. 
16-  Adquirir hábitos de quecemento, de dosificación do esforzo e recuperación. 
17-  Adaptar a intensidade do esforzo a cada actividade, así como relacionalo coa frecuencia cardíaca e respiratoria. 
18- Incorporar rutinas para o coidado e hixiene do corpo, adoptar hábitos posturais axeitados na práctica da actividade física e explicar as lesións e 

enfermidades deportivas máis comúns e os primeiros auxilios básicos. 
19- Usar adecuadamente estratexias básicas de xogos relacionadas coa cooperación, oposición e cooperación-oposición, tanto individuais coma 

colectivos. 
20- Expoñer as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, deportes colectivos, deportes individuais e actividades na natureza. 
21- Realizar, recoñecer e poñer en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando principios e regras destes. 
22- Identificar as capacidades físicas básicas máis significativas nos exercicios e recoñecer o desenvolvemento destas para mellorara habilidades 

motrices.    
23-    Describir os exercicios realizados usando termos da área de ciencias da natureza.  
24-    Realizar, coidar e valorar a natureza a través de actividades físicas lúdicas e deportivas, como por exemplo a orientación.    
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4. TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

  

T 2 

  

T 3 

  

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

3º-EFB1.1.1 - Investiga, 
reflexiona e debate de 
forma guiada sobre 
distintos aspectos da 
moda e a imaxe corporal 
dos modelos publicitarios. 

Decátase de que os modelos 
publicitarios non responden á 
realidade da súa contorna. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CSC CAA 
CSIEE CD 

EF-B1.1 

3º-EFB1.1.2 - Explica aos 
seus compañeiros e ás 
súas compañeiras as 
características dun xogo 
practicado na clase. 

Explica un xogo sinxelo de 
parellas X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CCL CAA 
CSC CSIEE 

EF-B1.1 

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa 
disposición para 
solucionar os conflitos de 
xeito razoable. 

Busca a mediación dun 
compañeiro ou dun adulto. X X X 

PROCEDEMENTOS:  

INSTRUMENTOS:  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B1.1 

3º-EFB1.1.4 - Recoñece 
as condutas inapropiadas 
que se producen na 
práctica deportiva. 

Evita comentarios e xestos 
ofensivos cara os rivais no xogo X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B1.2 

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as 
novas tecnoloxías para 
localizar a información 
que se lle solicita. 

Localiza algún dato nun conxunto 
restrinxido de recursos. X X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Escala de observación.  

CD CAA 
CSIEE CCL 

EF-B1.2 

3º-EFB1.2.2 - Presenta os 
seus traballos atendendo 
as pautas 
proporcionadas, con orde, 

Presenta un traballo sobre un 
tema no que predomine a parte 
plástica pero proporcionando 
algunha información 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Escala de observación.  

CCL CD 
CAA, 
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estrutura e limpeza. 

EF-B1.2 

3º-EFB1.2.3 - Expón as 
súas ideas expresándose 
de forma correcta en 
diferentes situacións e 
respecta as opinións dos 
e das demais. 

Exprésase oralmente de xeito 
correcto e respecta a opinión dos 
demais. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCL CSC 
CD 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.1 - Demostra 
certa autonomía 
resolvendo problemas 
motores. 

+Elabora esquemas motores 
propios para unha situación 
sinxela que requira distintas 
habilidades (desprazamentos, 
saltos, xiros, ...) 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CSIEE CAA 
CCEC CSC 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.2 - Coñece e 
respecta a normas de 
educación viaria en 
contornos habituais e non 
habituais. 

Coñece e respecta os pasos de 
peóns e os sinais de sentido 
obrigatorio, STOP e prohibido o 
paso. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.3 - Participa na 
recollida e organización 
de material utilizado nas 
clases. 

Participa na organización guiada 
do material para as certas 
actividades e na recollida e 
almacenaxe do mesmo.  

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.4 - Acepta 
formar parte do grupo que 
lle corresponda e o 
resultado das 
competicións con 
deportividade. 

Acepta formar parte do grupo que 
lle corresponda e o resultado das 
competicións con deportividade. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.5 - Incorpora 
nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do 
corpo. 

+Trae e emprega habitualmente 
as toalliñas de aseo. Muda a 
camiseta con soltura. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CSC CAA 
CSIEE 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

3º-EFB2.1.1 - Respecta a 
diversidade de realidades 
corporais e de niveis de 
competencia motriz entre 
os nenos e nenas da 

+Acepta as distintas realidades 
corporais e niveis de competencia 
motriz dos compañeiros. 

X X X 
PROCEDEMENTOS:  

INSTRUMENTOS:  
CSC CAA 
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clase. 

EF-B2.2 
3º-EFB2.2.1 - Recoñece 
os dous tipos de 
respiración. 

Diferenza respiración abdominal e 
pulmonar X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.2 - Mantense 
en equilibrio sobre 
distintas bases de 
sustentación en 
diferentes posturas e 
posicións, durante un 
tempo determinado 

+Mantén o equilibrio a catro patas 
con só 2 apoios 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.3 - Coñece os 
músculos e articulacións 
principais que participan 
en movementos 
segmentarios básicos e 
no control postural. 

+Coñece os músculos que 
interveñen na flexión de xeonllo e 
cóbado 

X   
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CAA CSC 
CSIEE 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.4 - Colócase á 
esquerda-dereita de 
diferentes obxectos, 
persoas e espazos en 
movemento. 

Colócase á esquerda-dereita de 
diferentes obxectos, persoas e 
espazos en movemento 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CAA CSC 
CSIEE 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona 
ante combinacións de 
estímulos visuais, 
auditivos e táctiles, dando 
respostas motrices 
axeitadas no tempo e no 
espazo. 

Realiza exercicios de velocidade 
de reacción en función de diversos 
estímulos. 

X X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CAA CSC 
CSIEE 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

3º-EFB3.1.1 - Realiza 
desprazamentos en 
diferentes tipos de 
contornos intentando non 
perder o equilibrio nin a 
continuidade, e 
intentando axustar a súa 
realización aos 

+Supera sen deterse percorridos 
con diversidade de obstáculos. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CSC CCEC 
CAA 
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parámetros espazo-
temporais. 

EF-B3.1 

3º-EFB3.1.2 - Realiza a 
habilidade motriz básica 
do salto en diferentes 
tipos de contornos 
intentando non perder o 
equilibrio e a 
continuidade, e 
intentando axustar a súa 
realización aos 
parámetros espazo-
temporais. 

+Emprega distintos tipos de saltos 
para superar obstáculos. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Producións motrices.  

CSC CCEE 
CAA 

EF-B3.1 

3º-EFB3.1.3 - Realiza as 
habilidades motrices 
básicas de manipulación 
de obxectos (lanzamento, 
recepción) en diferentes 
tipos de contornos 
intentando aplicar os 
xestos axeitados e 
utilizando os segmentos 
dominantes. 

+Lanza e recepciona pelotas con 
mans e pés. Bota con 
continuidade empregando a man 
dominante e mantén unha pelota 
dando varios toques cunha 
raqueta. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CCEE 
CAA 

EF-B3.1 

3º-EFB3.1.4 - Realiza as 
habilidades motrices de 
xiro en diferentes tipos de 
contornos intentando non 
perder o equilibrio e a 
continuidade, e 
intentando axustar a súa 
realización aos 
parámetros espazo-
temporais. 

+Realiza xiros no eixo transversal 
cara adiente e inténta cara atrás. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CSC CCEE 
CAA 

EF-B3.1 
3º-EFB3.1.5 - Mantén o 
equilibrio en diferentes 
posicións e superficies. 

Desprázase por diferentes 
superficies (banco sueco, ladrillos, 
neumáticos, ...) 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B3.1 
3º-EFB3.1.6 - Realiza 
actividades físicas e 
xogos propostos no 

Realiza actividades físicas e xogos 
propostos no medio natural ou en 
contornos non habituais. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 
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medio natural ou en 
contornos non habituais. 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.1 - Representa 
personaxes, situacións, 
sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do 
corpo, individualmente, 
en parellas ou en grupos. 

+Representa personaxes e 
situacións, utilizando os recursos 
expresivos do corpo, 
individualmente ou en parellas. 

X   
PROCEDEMENTOS:  

INSTRUMENTOS:  

CCEC CSC 
CAA 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.2 - Realiza 
movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou 
musicais, individualmente 
e en parellas. 

Realiza movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais 
individualmente. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CCEC CSC 
CAA 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.3 - Coñece e 
practica bailes e danzas 
sinxelas representativas 
da cultura galega e 
doutras culturas, 
seguindo unha 
coreografía básica. 

Coñece e practica bailes e danzas 
sinxelas, seguindo unha 
coreografía básica. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEC CAA 
CSC CSIEE 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.4 - Leva a 
cabo manifestacións 
artísticas sinxelas en 
interacción cos 
compañeiros e 
compañeiras. 

Realiza composicións artísticas 
estáticas sinxelas en interacción 
cos compañeiros e compañeiras. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEC CSC 
CAA 

EF-B4.2 

3º-EFB4.2.1 - Comeza a 
recoñecer algunha 
capacidade física básica 
implicada nas actividades 
artísticas. 

Comeza a recoñecer algunha 
capacidade física básica implicada 
nas actividades artísticas 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CMCT CSC 
CAA 

EF-B4.2 

3º-EFB4.2.2 - Coñece a 
importancia do 
desenvolvemento das 
capacidades físicas para 
a mellora das habilidades 
motrices implicadas nas 

Coñece e distingue as 
capacidades físicas básicas. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CMCT CSC 
CAA 
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actividades artístico-
expresivas. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 3º-EFB5.1.1 - Mellora das 
capacidades físicas. 

Mantén ou mellora as súas CFB 
ao longo do curso. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Escala de observación.  
CSIEE CAA 

EF-B5.1 

3º-EFB5.1.2 - Busca, de 
maneira guiada, 
información para 
comprender a importancia 
duns hábitos de 
alimentación correctos 
para a saúde. 

Sitúa na pirámide alimenticia os 
alimentos máis comúns. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CSC CSIE 
CAA CMCT 

EF-B5.1 

3º-EFB5.1.3 - Coñece os 
efectos beneficiosos do 
exercicio físico para a 
saúde. 

Recoñece os efectos beneficiosos 
do exercicio físico para loitar 
contra a obesidade. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B5.1 
3º-EFB5.1.4 - Adopta 
hábitos posturais 
axeitados. 

Séntase e levántase 
correctamente do chan. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CAA 
CCL CSIEE 
CMCT 

EF-B5.1 
3º-EFB5.1.5 - Realiza os 
quecementos de forma 
autónoma. 

+Realiza os quecementos con 
apoio visual doutro compañeiro. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CSC CAA 
CSIEE 

EF-B5.2 

3º-EFB5.2.1 - Mellora o 
seu nivel de partida das 
capacidades físicas 
orientadas á saúde. 

Mantén ou mellora as súas CFB 
ao longo do curso. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Escala de observación.  
CAA CSC 

EF-B5.2 

3º-EFB5.2.2 - Identifica a 
frecuencia cardíaca en 
repouso e realizando 
actividade física. 

Atopa as pulsacións nos pulsos ou 
no na carótida. X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CAA CMCT 
CSC 

EF-B5.2 

3º-EFB5.2.3 - Percibe 
diferentes niveis de 
intensidade e esforzo na 
estrutura da clase de 
Educación física. 

Identifica as tres partes na 
estructura da clase. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CAA CSIEE 
CSC 
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EF-B5.3 

3º-EFB5.3.1 - Ten en 
conta a seguridade na 
práctica da actividade 
física, realizando un 
quecemento guiado. 

Realiza os quecementos con 
apoio visual doutro compañeiro. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CAA CSC 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

3º-EFB6.1.1 - Iníciase no 
uso dos recursos 
adecuados para resolver 
situacións básicas de 
táctica individual e 
colectiva en situacións 
motrices habituais. 

Comeza a empregar fintas e 
enganos para acadar os seus 
obxectivos. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B6.1 

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as 
habilidades motrices 
básicas en distintos 
xogos e actividades 
físicas. 

+Emprega nos xogos saltos, 
carreira, xiros, botes, lanzamentos 
e recepcións. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CAA CSIEE 
CSC 

EF-B6.2 

3º-EFB6.2.1 - Recoñece 
as diferenzas e 
características básicas 
dos xogos populares, 
deportes colectivos, 
deportes individuais e 
actividades na natureza. 

+Coñece as regras básicas dos 
xogos practicados na clase X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  

CCEE CAA 
CSC 

EF-B6.2 
3º-EFB6.2.2 - Recoñece 
xogos e deportes 
tradicionais de Galicia. 

Investiga sobre distintos xogos de 
corda X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.  

CCEC CAA 
CSC 

EF-B6.2 

3º-EFB6.2.3 - Realiza 
distintos xogos e deportes 
tradicionais de Galicia 
seguindo as regras 
básicas. 

Practica os xogos do magosto, a 
corda, as chapas e as canicas. X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B6.3 

3º-EFB6.3.1 - Comeza a 
recoñecer algunha 
capacidade física básica 
implicada nos xogos e 
actividades deportivas. 

Coñece e distingue as 
capacidades físicas básicas. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CSC CAA 
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EF-B6.3 

3º-EFB6.3.2 - Distingue 
en xogos e deportes 
individuais e colectivos 
estratexias de 
cooperación e de 
oposición. 

Distingue as fases de defensa e 
ataque nos xogos X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B6.4 

3º-EFB6.4.1 - Faise 
responsable da 
eliminación dos residuos 
que se xeran nas 
actividades no medio 
natural. 

Non deixa lixo tirado e procura 
clasificalo. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 

EF-B6.4 

3º-EFB6.4.2 - Utiliza os 
espazos naturais, 
respectando a flora e a 
fauna do lugar. 

Utiliza os espazos naturais, 
respectando a flora e a fauna do 
lugar. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario).  
CSC CAA 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS PARA ENSINO PRESENCIAL, MIXTO E A DISTANCIA. MATERIAIS E RECURSOS 

 

METODOLOXÍA RECURSOS E MATERIAIS.  

ASPECTOS XERAIS ENSINO PRESENCIAL 
1.- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 
2.- Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por sí mesmos. 
3.- Favorecer situacións nas que o alumnado deba poñer en práctica os coñecementos adquiridos e  actualizalos cos novos 
coñecementos. 
4.- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para os alumnos, co fin de que resulten motivadoras. 
5.- Integrar os alumnos nas actividades dunha forma activa, participativa e cooperativa. 
6.- Utilizar o xogo como recurso didáctico de aprendizaxe. 
7.- Utilizar o máis próximo para a experimentación e posterior construción do propio coñecemento. 
8.- Propiciar a participación, a espontaneidade, a creatividade e a iniciativa persoal. 
9.- Tratar de forma globalizada os aspectos conceptuais, psicomotores e afectivos na experiencia motriz. 
10.- Propiciar aprendizaxes cooperativas en diversas situacións. 
11.-Estimular a experiencia motriz mediante a participación. 
12.-Adaptaranse as distintas actividades e o xeito de desenvolvelas ás normas estipuladas no protocolo covid do centro. 
 

Orientacións metodolóxicas: resolución de problemas, descubrimento guiado, traballo por retos e cooperativos 
 

 Todo o material do que dispoñemos no almacén: 
material convencional (aros, balóns, picas, canastras 
…), non convencional (caixas, xornais, neumáticos,…) 

 Material de desinfección 
 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Na fase non presencial proporanse actividades de iniciación dos distintos bloques, que serán desenvolvidos e 
complementados na fase presencial. 
Porase menor énfase no traballo cooperativo durante a fase non presencial, para reforzalo na fase presencial. 

• Todo o material do que dispoñemos no almacén: 
material convencional (aros, balóns, picas, canastras …), 
non convencional (caixas, xornais, neumáticos,…) 
• Material de desinfección 
• Ordenador, recursos obtidos en Internet, webs 2.0., 
ferramentas de autor. 
• Aula virtual do centro 

ENSINO NON PRESENCIAL 
Incidirase en aquelas actividades que poidan ser realizadas de xeito individual no propio domicilio, co material e a 
distribución de espazos típicos de calquera fogar. 
 
 

• Ordenador, recursos obtidos en Internet, webs 2.0., 
ferramentas de autor. 
• Aula virtual do centro 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA MODALIDADE DE ENSINO 

En caso de ensino presencial a  Avaliación Final dividirase en tres grandes bloques de porcentaxes, para acadar cada alumno/a a súa nota final: 

40% - Aptitudes e detrezas para o desenvolvemento da materia.  

30% - Esforzo e motivación.  

30% - Interese e actitude de cara a materia (Emprego do material adecuado: chándal, tenis,… así como material de hixiene e desinfección). Respecto e coidado dos 

materiais e recursos. 

En caso de ensino mixto as porcentaxes serán as seguintes:  

30% - Aptitudes e detrezas para o desenvolvemento da materia na fase presencial 

25% - Esforzo e motivación durante a fase presencial 

25% - Interese e actitude de cara a materia (Emprego do material adecuado: chándal, tenis,… así como material de hixiene) na fase presencial. Respecto e coidado dos 

materiais e recursos 

20% - Participación nas actividades propostas na fase non presencial. 

En caso de ensino non presencial as porcentaxes serán as seguintes: 

70% - Cualificación obtida durante a fases presencial ou mixta. 

30% - Participación nas actividades propostas non presenciais. 

 

 

AVALIACIÓN 
 

AVALIACIÓN INICIAL 

 Actividades e xogos de repaso dos contidos mínimos acadados o curso anterior. 
 Simulación de situacións relacionadas co aprendido o curso anterior. 
 Observación continua do alumnado nas actividades de repaso que realizamos na primeira quincena de setembro; co posterior rexistro. 
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AVALIACIÓN CONTINUA 

Para cada Unidade Formativa das programadas fíxanse uns estándares de aprendizaxe, así como uns mínimos de consecución dos mesmos, que proporcionarán 
información sobre aspectos a considerar para determinar o tipo e o grao de aprendizaxe acadado polo alumnado, en cada un dos momentos do proceso, con respecto á 
adquisición dos contidos propostos no currículo e á adquisición de competencias clave. 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS. CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN  

PROCEDEMENTOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA (OD) 
Observación directa 
e sistemática do día a 
día da actividade 
física.  
 

Será o principal procedemento de avaliación desta materia 
anotaranse  periódicamente en rexistros do alumnado os seus 
progresos  nos distintos aspectos da materia e diversas observacións 
relevantes. 
 Listas e fichas de control: cadro de dobre entrada no que figura 

por un lado a lista de alumnos e por outro as conductas que se 
desexan observar con ítems definidos.  

 Rexistro anecdótico: descripcións de comportamentos e 
actitudes que se consideran importantes por parte do alumnos.  

 Caderno de seguimento: rexistro dos resultados das actividades 
realizadas na aula, individualmente e en grupo. 

 

 Participación activa na clase 
 Aceptación das normas da clase establecidas para as distintas actividades. 
 Disfrute das actividades individuais e colectivas 

 Interese, Motivación, Creatividade, Iniciativa 
 Esforzo e perseverancia 
 Capacidade de traballo cooperativo 
 Grao de comunicación cos compañeiros/as 
 Grao de respecto polas intervencións dos seus compañeiros 

 Grao de adquisición de aprendizaxes básicos 
 Orde e colaboración na preparación e recollida dos materiais da clase 
 Responsabilidade no coidado dos materias de uso común da clase. 
 Utilización de Internet de forma responsable e con axuda, para buscar 

información sinxela o resolver unha actividade 

PROBAS ORAIS (PO) 

Consideraranse probas orais todos aqueles exercicios orais que se 
realizan normalmente na clase para comprobar a evolución do 
proceso de ensinanza-aprendizaxe.  
 Coñecemento das normas de clase 

 Coñecemento das regras dos xogos e deportes. 
 Definicións da terminoloxía básica relacionada coa ed física 
 Resolución de conflitos. 
 Explicación das características dos xogos e deportes 

 Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha) 

 Grao de exactitude nas respostas ás preguntas realizadas 
 Expresión oral do procedimiento seguido ó resolver unha actividade 
 Coherencia e adecuación na exposición 
 Grao de creatividade das actividades propostas 

 Nivel e calidade das intervencións 
 Mensaxe estructurado 

PROBAS ESCRITAS 
(PE) 
Probas/exercicios 
escritos. 

Ao igual que as probas orais, estas tamén terán menor peso na nosa 
área, pódesen considerar probas escritar algún traballo ou exercicio 
que se lles pida ao alumnado, como por exemplo buscar xogos 
populares. 

 Orde e limpeza na presentación dos traballos propostos 
 Orde e limpeza na resolución dos exercicios 
 Grao de exactitude nas respostas ás preguntas realizadas  

 Grao de creatividade nas actividades propostas 

AUTOAVALIACIÓN 
(AA) 
 

Logo de finalizado un xogo, actividade ou exercicio o alumnado 
reflexionará sobre o traballo realizado,  cales foron as súas áreas de 
crecemento, que elementos ou dificultades atopou no traballo sexa 

 Opinión persoal do traballo e como se levou a cabo. 
 Capacidade de reflexión crítica sobre as súa práctica. 
 Dificultades que atopou. 
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individual ou en grupo e como  melloralo no futuro. Permitirá ao 
alumno descubrir como aprende.  

 Estimación do que sabía e o que aprendeu. 
 Que foi a que lle resultou máis interesante. 

COAVALIACIÓN (CA) Reflexión sobre o traballo dos compañeiros logo das actividades 

 Opinión persoal do traballo dos compañeiros/as. 

 Reflexión crítica e imparcial sobre as creacións elaboradas polos seus 
compañeiros/as. 

 Grao de respecto polas actividades, xogos e exercicios dos seus 
compañeiros/as. 

 

 
AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

INDICADORES DO LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 

INDICADORES DO LOGRO 

VALORACIÓN DO GRAO DE 
AXEITAMENTO A DESTACAR A MELLORAR 

PROPOSTAS DE MELLORA 
PERSOAL 

4 3 2 1 
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características 
do alumnado. 

       

2.- Conseguiuse crear situacións que favoreceran as 
aprendizaxe. 

       

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa 
actividade intelectual e física. 

       

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o 
alumnado. 

       

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no 
traballo do alumnado. 

       

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por 
parte do profesorado. 

       

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al 
alumnado con NEAE. 

       

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender 
al alumnado con NEAE. 

       

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do 
alumnado. 

       

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación.        
11.- Valorouse adecuadamente o traballo na aula.        
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo 
do alumnado dentro do grupo. 
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INDICADORES DO LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

AVALIACIÓN DA PRACTICA DOCENTE 

INDICADORES DO LOGRO 

VALORACIÓN DO GRAO 
DE AXEITAMENTO 

A DESTACAR A MELLORAR PROPOSTAS DE MELLORA 
PERSOAL 

4 3 2 1    

1.- As explicacións xerais para todo o alumnado foron 
axeitadas. 

       

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións 
individualizadas que precisa. 

       

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade 
atendendo á diversidade. 

       

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta 
dificultade para os alumnos con NEAE. 

       

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en 
función dos temas a tratar. 

       

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo.        
7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de 
comprensión e expresión oral. 

       

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – 
aprendizaxe. 

       

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados 
a cada estándar. 

       

10.- Coméntase co alumnado os fallos máis 
significativos das intervencións na aula / probas 
/exames, etc. 

       

11.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e 
comentar os seus fallos. 

       

12.- Adecuación, logo da sua aplicación, das ACS 
propostas e aprobadas. 

       

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense 
vinculadas aos estándares. 

       

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación,..   
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AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Instrumento deseñado para valorar o axuste entre a programación e os resultados obtidos. Valorarase sinalando cun X, de 1 a 4 (onde 1 é a calificación máis baixa 4 a máis alta) os 
aspectos redactados na táboa; especificando o que resultou tal como estaba programado ou aquelo que debemos mellorar, acompañado de propostas de mellora.  
Esta avaliación realizarase para cada trimestre; de xeito que se poidan facer os cambios oportunos ao longo do desenvelvemento da mesma. 
 

ASPECTOS A AVALIAR VALORACIÓN DO GRAO 
DE AXEITAMENTO A DESTACAR A MELLORAR 

PROPOSTAS DE MELLORA 
PERSOAL 

4 3 2 1 
1.- Adecuación do deseño das unidades.        
2.- Adecuación da temporalización das unidades.        
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á 
secuenciación e á temporalización previstas. 

       

4.- Adecuación da secuenciación dos contidos en cada 
unidade. 

       

5.- Adecuación da secuenciación dos estándares para 
cada unidade. 

       

6.- Adecuación do grao mínimo de consecución fixado 
para cada estándar. 

       

7.- Asignación a cada estándar do peso correspondente 
na cualificación. 

       

8.- Vinculación de cada estándar a un ou varios 
instrumentos para a súa avaliación. 

       

9.- Asociación de cada estándar cos elementos 
trasversais a desenvolver. 

       

10.- Desempeño de competencias en cada unidade        
11.- Adecuación da secuencia de traballo na aula        
12.- Realización das tarefas previstas        
13.- Estratexias metodolóxicas seleccionadas        
14.- Adecuación dos materiais e recursos utilizados        
15.- Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado        
16.- Adecuación das medidas de atención á diversidade        
17.- Adecuación do programa de actividades de 
recuperación e reforzo 

       

18.- Concreción dos elementos transversais para cada 
unidade 

       

19.- Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 Adecuación dos obxectivos priorizando e seleccionando os contidos ás características do alumnado. 

 Estratexias metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado: Aprendizaje cooperativo, titoría entre iguais… 

 Adecuación das actividades aos diferentes niveles de competencia curricular do alumnado, respecto ao mesmo contido. 

 Selección de diferentes materiais e recursos para a realización das actividades procurando a motivación do alumnado. 
 Realización de actividades previas e complementarias ás propostas. 

 Exercicios de reforzo e de ampliación de cada unidade tendo sempre como base os contidos tratados nas mesmas. 

 Incidencia nos contidos que poidan supoñer máis dificultade. 

 Ampliación, profundización e enriquecemento dos contidos tratados nas unidades mediante traballos de investigación e experimentación para o alumnado con 
mellores aptitudes para a realización de actividade física 

 Utilización dos recursos das páxinas web especializadas para reforzar ou ampliar os contidos tratados en cada unidade. 
 

 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Este tipo de actividades serán organizadas en colaboración co resto do centro.  
Non se realizarán, en principio, aquelas actividades que poidan suponer o non cumprimento dos protocolos de actuación fronte a covid-19. 
As conmemoracións están reflectidas na Orde do 19 de maio de 2021 
 

 



PROGRAMACIÓN

ANUAL DE LINGUA

ESTRANXEIRA

INGLÉS 

3º PRIMARIA

                      CEIP CABANAS

CURSO 2021- 2022



ÍNDICE:

•1.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave 

•2.- Concreción dos obxectivos para o curso 

•3.- Concreción para cada estándar: 

▪Temporalización

▪Grao mínimo de consecución para superar a materia

▪Procedementos e instrumentos de avaliación

•4.- Concrecións metodolóxicas 
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1.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

PROCESO

ESTÁNDARES PRIORITARIOS
NIVEL DE LOGRO 

oral e escritoExpresión oral
códigos estándares

Expresión escrita
códigos estándares

Planificar [3º-PLEB2.1] , 
ORAL Ordena ideas propias sobre un tema proposto.

ESCRI
TO

Crear un texto 
coherente

ORAL

ESCRI
TO

Cohesionar 
ideas

ORAL

ESCRI
TO

Adecuarse ó 
contexto

[3º-PLEB2.1] , [3º-PLEB4.1] , 

ORAL Exprésase de xeito adecuado ao contexto.

ESCRI
TO

Escribe textos coa morfoloxía, ortografía e 
vocabulario adecuado ao seu nivel.

Presentación X [3º-PLEB4.7] , ESCRI
TO Presenta os textos de forma limpa e ordenada.

Fluidez e 
interacción oral

[3º-PLEB2.1] , X ORAL
Exprésase de maneira fluída, adecuada ao seu
nivel durante unha conversa.

Revisión dos 
textos

ORAL

ESCRI
TO

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

PROCESO

ESTÁNDARES PRIORITARIOS
NIVEL DE LOGRO 

oral e escritoComprensión oral
códigos estándares

Comprensión escrita
códigos estándares

Localizar e 
obter 
información

ORAL

ESCRI
TO

Integrar e 
interpretar

ORAL

ESCRI
TO

Reflexionar e 
valorar

[3º-PLEB3.6] , 
ORAL

ESCRI
TO Valora un texto escrito e aporta ideas propias.



2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

1. Escoitar e comprender mensaxes en interacciones verbais variadas, utilizando as informacións 
trasmitidas para levar a cabo tarefas concretas e relacionadas coa súa experiencia.

2. Expresarse e interactuar en situacións sinxelas e habituais, utilizando procedimentos verbais e 
non verbais e atendendo ás regras propias do intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente e de forma adecuada e respetuosa en situaciones da vida cotiá. 

3. Escribir textos con fins variados sobre temas tratados previamente na aula e con axuda de 
modelos. 

4. Ler de forma comprensiva textos diversos, relacionados coas sus experiencias e intereses, para 
extraer información xeral e específica cunha finalidade previa.

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía tódolos medios ó seu alcance, incluidas as novas 
tecnoloxías, para obter información e para comunicarse na lingua estranxeira.

6. Utilizar eficazmente os coñecementos, experiencias e estratexias de comunicación adquiridos en
outras linguas para unha adquisición máis rápida, eficaz e autónoma da lingua estranxeira. 

7. Valorar a lingua estranxeira como medio de comunicación entre persoas de distintas 
procedencias e culturas desenrolando unha actitude positiva hacia a diversidade plurilingüe e 
pluricultural.

8. Manifestar unha actitude receptiva, de confianza progresiva na  propia capacidade de 
aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira.

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación e entonación, así como estructuras 
lingüísticas e aspectos léxicos da lingua estranxeira, usándoos como elementos básicos da 
comunicación.



3.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:  
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, procedementos e 
instrumentos de avaliación e competencias clave para cada estándar

Criteri
o de 
avalia
ción

Estándares

Grao mínimo para 
superar a área
Indicador mínimo de 
logro

T 1 T 2 T 3
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN
C.C.

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

Bloque 1: Comprensión de textos orais

PLE-
B1.1

3º-PLEB1.1 - 
Comprende o 
sentido xeral e a 
información máis 
relevante en 
interaccións 
verbais, con 
estruturas simples
e léxico de uso 
cotiá.

Comprende a 
información máis 
relevante en 
interaccións verbais, 
con estruturas simples.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba aberta. 

CCL

PLE-
B1.2

3º-PLEB1.2 - 
Comprende os 
puntos principais 
de narracións e 
presentacións 
breves e sinxelas 
e ben 
estruturadas 
sobre temas 
familiares ou do 
seu interese, que 
conteñen con 
imaxes e 
ilustracións que 
clarifiquen o seu 
significado.

*Comprende narracións
breves e presentacións 
sinxelas acompañadas 
de imaxes, axeitado ao 
seu nivel.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba aberta. 

CCL

PLE-
B1.2

3º-PLEB1.3 - 
Entende o que se 
lle di en 
situacións 
comunicativas 
habituais sinxelas
(instrucións, 
indicacións, 
peticións, avisos).

*Entende o que se lle di
en situacións 
comunicativas habituais
sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, 
avisos).

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL

PLE-
B1.3

3º-PLEB1.4 - 
Identifica a 
información 
esencial de 
mensaxes 
sinxelas e 
conversas breves 
nas que participa 
que traten sobre 
temas familiares 
procedentes de 
diferentes medios
de comunicación 
e da Internet.

Identifica a información 
sinxela axeitada ao seu
nivel procedentes de 
diferentes medios de 
comunicación e da 
Internet. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL
CAA

PLE-
B1.3

3º-PLEB1.5 - 
Entende o que se 
lle di en 
transaccións 
habituais sinxelas

Entende o que se lle di 
en situacións 
comunicativas habituais
sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL



(instrucións, 
indicacións, 
peticións, avisos).

avisos).

PLE-
B1.6

3º-PLEB1.6 - 
Valora as 
interaccións orais 
entre iguais como
medio de 
aprendizaxe 
compartido.

Participa en 
interacciñons orais 
entre iguais como 
medio de aprendizaxe 
compartido.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CSC

Bloque 2: Producións de textos orais

PLE-
B2.1

3º-PLEB2.1 - Fai 
presentacións moi
breves e 
elementais 
previamente 
preparadas e 
ensaiadas sobre 
temas moi 
próximos a si 
mesmo/a e aos 
demais cunha 
pronuncia e 
entoación 
comprensibles.

*Fai presentacións moi 
breves e elementais 
previamente 
preparadas e 
ensaiadas sobre temas 
moi próximos a si 
mesmo/a e aos demais 
cunha pronuncia e 
entoación 
comprensibles.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica expresión 
oral. 

CCL

PLE-
B2.2

3º-PLEB2.3 - 
Amosa unha 
actitude de 
escoita atenta.

Intenta escoitar 
atentamente.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC

PLE-
B2.3

3º-PLEB2.4 - 
Reproduce 
comprensiblemen
te textos orais 
sinxelos e breves 
(p.e. cancións, 
rimas) aprendidos
a través de 
xogos.

*Intenta reproducir 
comprensiblemente 
textos orais sinxelos e 
breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a 
través de xogos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Xogos de 
simulación e dramáticos. Rúbrica 
expresión oral. 

CCL 
CSC

PLE-
B2.3

3º-PLEB2.5 - 
Amosa interese e 
respecto polas 
achegas dos seus
compañeiros/as.

Amosa interese e 
respecto polas achegas
dos seus 
compañeiros/as.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL 
CSC

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

PLE-
B3.1

3º-PLEB3.1 - 
Comprende 
frases simples 
escritas, 
relacionadas cos 
temas traballados
previamente de 
forma oral.

*Comprende frases 
simples escritas, 
relacionadas cos temas
traballados previamente
de forma oral. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL

PLE-
B3.2

3º-PLEB3.2 - 
Comprende a 
idea principal 
dunha historia 
sinxela 
acompañada de 
apoio visual 
redundante e 
identifica os e as 
personaxes 
principais.

*Identifica a idea 
principal nun 
cuestionario pechado.

X X X

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
pechado. 

CCL

PLE- 3º-PLEB3.3 - Amosa interese pola X X X PROCEDEMENTOS: Observación CCL 



B3.2

Amosa interese 
pola lectura 
nunha lingua 
estranxeira.

lectura nunha lingua 
estranxeira.

sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CAA

PLE-
B3.2

3º-PLEB3.4 - 
Emprega 
algunhas 
estratexias 
básicas para a 
comprensión 
lectora.

Intenta empregar 
algunhas estratexias 
básicas de 
comprensión lectora.

X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática . 

INSTRUMENTOS: Rúbrica AA . 

CCL 
CAA

PLE-
B3.3

3º-PLEB3.5 - 
Iníciase na 
selección de 
contos ou 
narracións da 
biblioteca de aula 
para a súa lectura
guiada e 
respectando as 
súas normas de 
funcionamento.

Amosa interese polos 
contos e narracións da 
biblioteca de aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL 
CSIE
E

PLE-
B3.3

3º-PLEB3.6 - 
Amosa interese 
por informase, 
comunicarse e 
aprender a través 
dos textos 
escritos.

Amosa interese por 
buscar información a 
través dois textos 
escritos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL 
CSIE
E

Bloque 4: Produción de textos escritos

PLE-
B4.1

3º-PLEB4.1 - 
Escribe frases 
sinxelas 
relacionadas con 
temas da súa vida
cotiá traballadas 
previamente de 
forma oral.

*Escribe frases sinxelas
relacionadas con temas
da súa vida cotiá 
traballadas previamente
de forma oral. 

X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica E. 
Escrita . 

CCL

PLE-
B4.2

3º-PLEB4.2 - 
Escribe 
conversas 
sinxelas seguindo
un modelo dado e
respectando a 
estrutura 
gramatical 
coñecida.

Escribe un diálogo 
seguindo un modelo 
dado.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica E. 
Escrita . 

CCL

PLE-
B4.2

3º-PLEB4.3 - 
Escribe textos 
sinxelos, 
organizados con 
coherencia na 
súa secuencia e 
con léxico 
relacionado co 
tema da escritura 
e cos seus 
intereses.

Intenta escribir textos 
sinxelos seguindo un 
modelo traballado 
previamente

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica E. 
Escrita . 

CCL

PLE-
B4.2

3º-PLEB4.4 - 
Completa un 
formulario en liña 
con seus datos e 
dos e das demais 
(nome, apelido e 
idade...).

*Completa un 
formulario en liña con 
seus datos e dos e das 
demais (nome, apelido 
e idade.).

X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática . 

INSTRUMENTOS: Rúbrica CD . 

CCL



PLE-
B4.3

3º-PLEB4.5 - 
Responde de 
forma escrita a 
preguntas sobre 
temas traballados
en clase como, 
por exemplo, 
onde está un 
obxecto ou un 
lugar, de que cor 
é un obxecto, que
hora é, cales son 
os seus gustos ou
se hai algo nun 
determinado lugar

Responde de forma 
escrita a preguntas 
sobre temas traballados
en clase.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL

PLE-
B4.3

3º-PLEB4.6 - 
Escribe en 
soporte papel ou 
dixital falando de 
si mesmo/a e da 
súa contorna 
inmediata de xeito
elemental.

Escribe falando de si 
mesmo de xeito 
elemental. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica E. 
Escrita . 

CCL

PLE-
B4.3

3º-PLEB4.7 - 
Presenta os seus 
textos de forma 
coidada, 
ordenada e cunha
caligrafía axeitada
para a súa idade.

Intenta presentar o seu 
traballo de forma 
coidada, ordenada e 
cunha caligrafía 
axeitada para a súa 
idade.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica E. 
Escrita . 

CCL 
CSC

PLE-
B4.3

3º-PLEB4.8 - . 
Valora a lingua 
escrita como 
medio de 
comunicación.

Valora a lingua escrita 
como medio de 
comunicación. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL 
CSC

Bloque 5: Coñecemento da lingua en consciencia intercultural

PLE-
B5.1

3º-PLEB5.1 - 
Pregunta e 
responde para 
dar/obter 
información en 
conversas 
básicas (nome, 
idade, 
actividades, 
favoritas e 
gustos) sobre si 
mesmo e sobre 
os demais.

Intenta preguntar e 
responder para 
dar/obter información 
en conversas básicas 
(nome, idade, 
actividades, favoritas e 
gustos) sobre si mesmo
e sobre os demais.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica expresión 
oral. 

CCL

PLE-
B5.2

3º-PLEB5.2 - 
Utiliza as rutinas 
de saúdo e 
despedidas e 
diríxese aos 
demais utilizando 
as fórmulas de 
cortesía básicas 
(hello, goodbye, 
see you...).

*Utiliza as rutinas de 
saúdo e despedidas e 
diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas 
de cortesía básicas 
(hello, goodbye, see 
you...).

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL 
CSC

PLE-
B5.3

3º-PLEB5.3 - 
Identifica, asocia 
e menciona 
palabras e frases 
simples con 
imaxes 
ilustrativas.

Identifica, asocia e 
menciona palabras e 
frases simples con 
imaxes ilustrativas.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CCL



PLE-
B5.4

3º-PLEB5.4 - 
Expresa e 
identifica a 
localización 
básica de 
obxectos.

Identifica a localización 
básica de obxectos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL

PLE-
B5.5

3º-PLEB5.5 - 
Expresa e 
identifica de xeito 
elemental os seus
desexos.

Intenta expresar de 
xeito elemental os seus
desexos.

X X

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL

PLE-
B5.6

3º-PLEB5.6 - 
Estrutura 
adecuadamente 
os elementos das 
oracións, mantén 
a concordancia 
de número e usa 
correctamente os 
nexos básicos.

Intenta estruturar 
adecuadamente os 
elementos das 
oracións, mantén a 
concordancia de 
número e usa 
correctamente os nexos
básicos (and).

X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica E. 
Escrita . 

CCL 
CAA

PLE-
B5.7

3º-PLEB5.7 - 
Diferenza 
preguntas e 
respostas 
simples.

Diferenza preguntas e 
respostas moi simples. 

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CSC

PLE-
B5.8

3º-PLEB5.8 - 
Memoriza rutinas 
lingüísticas 
básicas e sinxelas
para, por 
exemplo, 
desenvolverse 
nas interaccións 
mais habituais.

Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e 
sinxelas para, por 
exemplo, 
desenvolverse nas 
interaccións habituais.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL

PLE-
B5.9

3º-PLEB5.9 - 
Participa 
activamente en 
xogos de letras, 
elaboración de 
glosarios 
ilustrados e 
dramatizacións 
etc.

Participa activamente 
en xogos de letras, 
dramatizacións...

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CSC

PLE-
B5.10

3º-PLEB5.10 - 
Comprende e usa
adecuadamente o
vocabulario 
básico necesario 
para participar 
nas interaccións 
de aula, ler textos
sinxelos 
adecuados á súa 
idade e escribir 
con léxico 
traballado 
previamente de 
forma oral.

*Comprende e usa o 
vocabulario básico 
traballado previamente 
para participar nas 
interaccións de aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL 
CAA

PLE-
B5.11

3º-PLEB5.11 - 
Participa de forma
activa, 
cooperadora e 
respectuosa en 
intercambios 
lingüísticos en 
situacións 

Intenta participar de 
forma activa, 
cooperadora e 
respectuosa en 
intercambios 
lingüísticos dentro da 
aula.

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Diario de clase. 

CCL 
CSC



rutineiras reais ou
simuladas a 
través de 
respostas verbais 
e non verbais.

PLE-
B5.12

3º-PLEB5.12 - 
Valora a realidade
plurilïngüe da súa
propia contorna

Valora a realidade 
plurilïngüe da súa 
propia contorna.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CSC

PLE-
B5.13

3º-PLEB5.13 - 
Amosa interese 
por coñecer 
persoas que falan
outras linguas e 
teñen outras 
culturas

Amosa interese por 
coñecer persoas que 
falan outras linguas e 
teñen outras culturas.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CSC 
CCL

PLE-
B5.14

3º-PLEB5.15 - 
Relaciona 
elementos 
socioculturais 
estranxeiros cos 
propios para 
avanzar no 
desenvolvemento 
dunha conciencia 
intercultural

Relaciona elementos 
socioculturais 
estranxeiros cos 
propios.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

CSC



4- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A metodoloxía pretende axudar ao alumnado a organizar o seu pensamento, favorecer a reflexión,

a crítica, a elaboración de hipóteses e á tarefa investigadora.

Na aula de Inglés van a utilizarse diferentes modelos metodolóxicos dependendo das distintas

actividades que se vaian a realizar:

-Tarefas integradas  organizadas en torno a unha situación común e que compoñan un proxecto de

traballo. 

-  Aprendizaxe cooperativa.  As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución

conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

- Modelo metodolóxico discursivo/expositivo. A exposición do profesor será necesaria en momentos

concretos para aclarar e reforzar os conceptos que considere oportunos .

En  canto  aos  principios  metodolóxicos  basarémonos  na  actividade  e  experimentación,

participación, motivación, personalización, inclusión, interacción e globalización para asegurar o

desenvolvemento das competencias clave.

Os agrupamentos tamén dependerán da actividade a realizar: tarefas individuais, 

por parellas, pequeno grupo e gran grupo. Durante o curso estes distintos tipos de agrupamento 

manterán sempre as medidas COVID 19.

Teremos sempre como punto de partida da aprendizaxe dos alumnos os seus primeiros 

coñecementos previos, centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero 

cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co 

interese/imaxinación. 

Utilizaremos situacións comunicativas que inclúan o humor e o xogo para captar a motivación do

alumnado e facilitar a aprendizaxe.

Por  último,  consideraremos  o  progreso  pero  tamén  o  erro  como  algo  natural  no  proceso  de

aprendizaxe.



5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Na aula de Inglés non hai libro de texto polo que os materiais e recursos empregados son moi 

variados.

1. Materiais elaborados polo mestre

 -Presentacións para mostrar o vocabulario e diversos contidos.

- Fichas con diferentes niveis de dificultade

- Blog de aula

-Follas de rexistro

- Caderno de avaliación

- Rúbricas

2. Materiais elaborados polos nenos

-Caderno do alumno

- Presentacións en diferentes soportes, minibooks, lapbooks .... 

3. Materiais de aula

-Biblioteca de aula

- Xogos: dominós, bingos .....

- Flashcards, word cards e story cards

- Posters

4. Recursos TIC

- Ordenador de aula e ordenadores da aula de Informática

- Pantalla dixital e proxector

- Aula virtual, blog de aula, vídeos, ferramentas 2,0 : Photofunia, Voki, Genially, Word art, 

Timeline .....



6.- CRITERIOS DE  AVALIACIÓN

Porcentaxes de valoración na área de Lingua estranxeira Inglés:

Estándares concretos: 20%

Expresión oral: 20%

Expresión escrita: 20%

Comprensón oral: 20%

Comprensión escrita: 20%

Avaliación dos estándares concretos: 

70% de probas orais e escritas

10% caderno de clase

20% estándares comportamentais avaliados mediante listas de control.

Estas porcentaxes son as mesmas na 1ª, 2ª  e 3ª avaliación. Dado que a avaliación é continua, no

caso da avaliación ordinaria a nota nunca será menor á da 3ª avaliación.



7.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE

Para a avaliar o proceso de ensino e a práctica docente empregaremos dous indicadores de fácil 

medición e que poden aportarnos información interesante.

a) % de estándares non traballados en relación á temporalización:

Se a porcentaxe de estándares non traballados en relación á temporalización supera o 20% sería 

necesario realizar unha reflexión dos motivos que levaron a non traballar o inicialmente planificado.

É certo que existe flexibilidade á hora de planificar pero podería haber motivos pedagóxicos ou 

estruturais que impedisen cumprir co previsto.

b)  % de instrumentos de avaliación empregados con respecto aos inicialmente pensados.

En caso de que os instrumentos de avaliación non sexan os axeitados para os estándares será 

necesario reflectir o motivo da inadecuación e o novo instrumento empregado.

a)

% Estándares
1º Avaliación

Comentario % Estándares
2º Avaliación

Comentario % Estándares
3º Avaliación

Comentario

b)

Instrumentos de avaliación empregados distintos dos reflectidos na programación:

Estándar Instrumento Motivo co cambio



8.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

 Primeiramente farase unha ánalise dos informes redactados do curso anterior para determinar as 

principais dificultades. 

Durante o mes de setembro levarase a cabo a avaliación inicial. O obxectivo desta avaliación é 

coñecer o nivel dos alumnos/as nas seguintes competencias:

•Comprensión oral: unha audición e un cuestionario con preguntas literais e abertas.

• Comprensión escrita: lectura dun texto e un cuestionario con preguntas literais e abertas.

• Expresión escrita: elaboración dun texto seguindo un modelo.

• Expresión oral: proba oral na que o alumno dará información sobre si mesmo seguindo un guión

previamente traballado.

Medidas adoptadas:

A análise dos resultados será a base para determinar os seguintes aspectos:

- Establecer o punto de partida para elaborar a programación de aula.

- Agrupación dos alumnos/as.

-  Reforzo  educativo:  concreción  das  medidas  de  reforzo  individual  ou  en  grupos  dos

alumno/as que o precisen.

- Posibles adaptacións curriculares.



9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Dende a presente programación trataremos de dar resposta á diversidade de alumnado existente

na nosa aula entendendo a atención á diversidade como o conxunto de actuacións educativas

dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e

intereses,  situacións sociais,  culturais,  lingüísticas  e de saúde do alumnado coa finalidade de

asegurar  a  igualdade  de  oportunidades  de  todos  os  alumnos/as.  Constituirá,  polo  tanto,  un

principio  fundamental  que  rexerá  e  estará  moi  presente  ó  longo  da  implementación  desta

programación.

Tendo en conta esta premisa,  tratarase de promover unha educación integral  e personalizada,

baseada nos valores  do respecto  mutuo e nunha actitude cercana e  acolledora,  atendendo á

diversidade do alumnado xunto coa atención personalizada das necesidades de cada un que lles

permita  acadar  o  maior  grao  de  desenvolvemento  persoal  e  social,  planificando  propostas

educativas diversificadas de organización, procedementos, metodoloxía e avaliación adaptadas ás

capacidades de cada alumno/a.

Así, dun xeito máis concreto, para atender á diversidade existente na nosa aula, adoptaremos as

seguintes medidas organizativas:

-  Respectar o ritmo de traballo de cada alumno/a adaptando o máximo posible as diferentes

actividades  ó  seu  nivel.  Para  iso  terase  en  conta  o  punto  de  partida  de  cada  alumno

(concederáselle  especial  relevancia á información obtida na avaliación inicial  de comezo de

curso).

- En función das necesidades percibidas, plantexaranse actividades de reforzo e/ou ampliación

para  aquel  alumnado  que  o  precise.  Sempre  que  se  perciba  que  un  alumno/a  presenta

dificultades, buscaranse medidas de reforzo educativo para que o alumno poida comprender

mellor os contidos abordados en cada momento.

-  A nivel  xeral,  trataranse  de  plantexar  actividades  o  máis  funcionais  e  cercanas para  o

alumnado.  Deste  xeito  poténciase  unha  aprendizaxe  o  máis  significativa  posible  (aspecto

fundamental para acadar unha aprendizaxe dos contidos do alumnado en xeral e do que máis

dificultades ten en particular).

-  Á  hora  de  facer  as  correccións  precisas,  empregarase  unha  combinación  de  técnicas  de

corrección das  diferentes  actividades:  individuais  (por  parte  do  mestre),  entre  iguais

(correccións grupais dunha actividade entre os diferentes membros dun grupo de traballo) e

autocorreción (corrección da actividade por parte do propio alumno/a).

- Fomentarase a aprendizaxe entre iguais, baseada na creación de parellas de alumnos/as entre

os  que  se  establece  unha  relación  didáctica  guiada  polo  mestre/a  (un  dos  compañeiros

desenvolve o rol de titor/a e o outro o de tirorado/a). Esta relación derívase do diferente nivel de



competencia entre ambos compañeiros/as sobre un determinado contido curricular.

-  Adoptar  métodos  de  aprendizaxe  cooperativos como  unha  medida  organizativa  máis  de

atención  á  diversidade.  Adoptaranse  estratexias  sistemáticas  e  estruturadas  que  teñan  en

común o feito de que o mestre/a organice a clase en grupos heteroxéneos (de 4 a 5 alumnos/as

por grupo), de modo que en cada grupo haxa alumnos/as de diferente nivel de rendemento,

capacidade, sexo, etnia e grupo social, co obxectivo último de crear un ambiente colaborativo e

de axuda entre iguais.



10.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO

Na área de Lingua estranxeira Inglés traballaranse os elementos transversais establecidos no 

currículo (artigo 11):

 A comprension lectora, a expresion oral e escrita, a comunicacion audiovisual, as tecnoloxias da 

informacion e da comunicacion, o emprendemento, e a educacion civica.  

 En tódalas actividades programadas  tratarase de fomentar a convivencia e desenvolver actitudes 

de solidariedade e irmandade entre o alumnado ademais de salientar valores sociais, culturais e 

morais, imprescindibles para o bo progreso dos individuos como seres sociais. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Debido ás circunstancias especiais que rodean este curso, a meirande parte das actividades 

complementarias que se celebraban a nivel de centro e nas que participaba a aula de Inglés non 

se poderán levar a cabo polo que todas estas actividades  quedarán relegadas á propia aula.

 Teremos en conta:

     - Actividades propias da área: Halloween, Bonfire night, Thanksgiving, Christmas, Easter ...

– Actividades organizadas pola Rede Unesco.

– Día internacional dos dereitos da infancia.

– Día da discapacidade.

– Día dos dereitos humanos.

– Día escolar pola Paz, adicado a Rosa Parks

– Día da muller traballadora

– Día Internacional contra a Violencia de Xénero

– Día da terra

– Semana do libro

Ademáis tamén  participaremos noutras actividades que poidan xurdir ó longo do curso e 

que consideremos de interés. 



12.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

A revisión da programación realizarase trimestralmente xunto co titor de nivel tras obter os 

resultados das avaliacións. Levaranse a cabo as modificacións da programación oportunas, para 

que realmente resulten un instrumento útil no proceso de ensino e aprendizaxe, xa que a 

plantexamos máis como unha hipótese que hai que ir verificando e reconducindo que coma un 

plantexamento definitivo e xeneralizable para calquera situación de aprendizaxe. 

Por norma xeral, ao final de cada trimestre, e ao finalizar o curso, cubriremos  a seguinte táboa, 

coa cal poderemos realizar os cambios necesarios tendo en conta os resultados obtidos: 

1 2 3 4

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e
á temporalización previstas. 

Adecuación  do  grao  mínimo  de  consecución  fixado  para  cada
estándar. 

Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o nivel. 

Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas  para  a  avaliación
continua: probas, traballos, etc.

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.

Adecuación dos instrumentos de avaliación aos estándares.

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con
NEAE.

Grao  de  desenvolvemento  das  actividades  complementarias  e
extraescolares previstas.

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

Unha vez analizados os resultados da avaliación, remitiranse á Xefatura de Estudos, que á súa vez

compartirá coa Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) para realizar unha análise a nivel de

centro. 



PROGRAMACIÓN  DO  ENSINO  NON  PRESENCIAL  E

SEMIPRESENCIAL

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES

As actividades propostas serán coincidentes coas sesións do horario presencial  pero deixando

certa flexibilidade para a súa realización (toda a semana ata o domingo).

Estas actividades serán propostas a través da Aula virtual do centro despois de comprobar que

tódolos alumnos contan con conectividade; no caso de non ser así trateremos de facérllelas chegar

por outros medios.

As actividades serán  de Comprensión oral  e escrita,  Expresión oral  e escrita e Gramática dos

distintos contidos a través de vídeos ou textos coa presentación do contido e tarefas relacionadas

con eles.

Terase  especial  atención  ós  alumnos  con  necesidades  específicas  aos  que  se  lle  proporán

actividades adecuadas ó seu nivel.

MATERIAIS E RECURSOS

– Textos e cuestionarios de elaboración propia.

– Vídeos de produción propia e externos (You tube, Happy learning ...)

– Presentacións de produción propia (Genial.ly, pdf ...)

– Actividades interactivas de produción propia e externas.

– Audios de producion propia e externos.

– Videoconferencias

– Aula virtual, blog de Inglés: https://cabanasenglish.blogspot.com/

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Serán os mesmos que os da programación presencial pero nos estándares concretos daráselle un

peso  especial  ós  estándares  comportamentais  do  tipo:  manifesta  interés  por  traballar,  intenta

resolver as dúbidas poñéndose en contacto co mestre ...., en detrimento do caderno de clase.

A avaliación será continua e global polo que a calificación da avaliación ordinaria nunca será menor

á da 3ª avaliación.



PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

     -   Completar cuestionarios on line na Aula virtual sobre textos escritos e audios (Comprensión 

oral e escrita)

– Escribir textos on line na Aula virtual ou enviar  imaxes do texto escrito en papel partindo 

sempre dun modelo ou guión (Expresion escrita).

– Enviar produccións orais (vídeos ou audios) a través da Aula virtual ou do correo electrónico 

seguindo un modelo ou guión.(Expresión oral).

– Realizar actividades interactivas de vocabulario e gramática.

– Ver vídeos para traballar o vocabulario e a comprension.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

– Imaxes das probas escritas

– Vídeos e audios

– Táboas de indicadores:

            a) Rúbricas (Expresón oral e escrita)

            b) Caderno de avaliación. 

            c) Rexistro de entrega de tarefas. Listas de control

            d) Aportacións do titor

No ensino semipresencial potenciarase que os alumnos que estean na casa podan facer o mesmo

tipo de  actividades que os que asisten a clase.
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1. INTRODUCIÓN

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa,

modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de

desenvolver  medidas  que  permitan  seguir  avanzando  cara  a  un  sistema

educativo de calidade,  inclusivo,  que garanta a igualdade de oportunidades e

faga  efectiva  a  posibilidade  de  que  cada  alumno  e  alumna  desenvolva  ao

máximo as súas potencialidades. Neste sentido establece unha nova ordenación

curricular  que,  no  caso  da  materia  de  Relixión  e  Moral  Católica,  compete  á

Conferencia Episcopal.

A formación relixiosa e moral católica conta cunha longa tradición no sistema

educativo español e, respondendo a razóns profundas da institución escolar e a

dereitos humanos recoñecidos pola Constitución española, está garantida polo

Acordo subscrito entre o Estado español e a Santa Sé sobre Ensino e Asuntos

Culturais, asinado o 3 de xaneiro de 1979, no cal establécense os principios que

fan posible as garantías constitucionais.

 A Lei Orgánica de Mellora da Calidade da Educación, confire ao ensino das

relixións  o  tratamento  académico,  en  Educación  Primaria,  Secundaria  e

Bacharelato,  que  lles  corresponde  pola  súa  importancia  para  o  logro  da

educación integral do alumno, conforme ao previsto na Constitución Española

(art. 27.2 e 3) e nos acordos subscritos polo Estado español. 

A  Disposición  Adicional  Segunda  responde  ao  dereito  dos  pais  á  formación

relixiosa e moral dos seus fillos, segundo as súas conviccións, establecendo que

a relixión católica incluirase como área ou materia nos niveis educativos que

corresponda,  que  será  de  oferta  obrigatoria  para  os  centros  e  de  carácter

voluntario para os alumnos.

   

O  currículo  do  ensino  da  relixión  católica,  establecido  pola  Conferencia

Episcopal Española, e publicado no BOE con data de 24 de febreiro de 2015,

constitúe unha síntese básica e global da mensaxe cristiá, adecuada á idade do

alumno, ás esixencias epistemolóxicas da materia, ás expresións culturais da

contorna  e  ás  demandas  didácticas  do  sistema  educativo.  Enmárcase  nun

contexto histórico e social, inclúe parte do gran acervo cultural e artístico que

emana da fe católica e doutras confesións, e posibilita a análise comparada dos

contidos en diálogo coa cultura do noso tempo. 

   

A síntese da mensaxe cristiá, que se presenta no currículo, fundamenta e motiva



os valores e actitudes básicos e favorece os hábitos de comportamento.  Con

todo, preténdese que o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade

e no tempo de cada etapa.

   

Non podería existir unha formación integral e, xa que logo, unha educación de

calidade,  si  non  se  desenvolvesen  todas  as  capacidades  inherentes  ao  ser

humano, entre as cales atópase, constitutivamente, a capacidade transcendente.

Esta capacidade básica do individuo, adquire o seu auténtico cumprimento na

procura do sentido último da vida.

Enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa -tendo en conta

os niveis de aprendizaxe propios de cada idade- nos símbolos e signos da súa

contorna,  no  progreso  e  humanización  do  propio  ser  humano,  na  linguaxe

narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación e, particularmente, na

persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá.

2. CONTRIBUCIÓN         AO         DESARROLLO         DAS     COMPETENCIAS     CLAVE      

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento e do Consello, do

18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe

permanente, neste decreto incorpórase a clasificación e denominación das

definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son

aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social

e o emprego”.

Segundo o artigo 5 do Decreto 105/2014, as competencias clave do currículo

serán as seguintes:

– 1º. Comunicación lingüística (CCL).

– 2º. Competencia matemática e  competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía (CMCT).

– 3º. Competencia dixital (CD).

– 4º. Aprender a aprender (CAA).

– 5º. Competencias sociais e cívicas (CSC)

– 6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).



– 7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Acadar o dominio das 7 competencias clave supón adquirir a         capacidade         de      

pór en         práctica         de         forma         integrada  , en contextos e situacións diversas, os      

coñecementos, as         habilidades         e         as         actitudes         persoais         adquiridas  .  Deberán

capacitar aos/ás alumnos/as, ao finalizar a ensinanza obrigatoria, para a súa

realización persoal, o exercicio da cidadanía activa, a incorporación á vida

adulta de maneira satisfactoria e o  desenvolvemento dunha aprendizaxe

permanente ao longo da vida.

As competencias clave son: comunicación lingüística, comunicación matemática

e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, competencia dixital, aprender a

aprender, competencias sociais e cívicas, sentido da iniciativa e espíritu

emprendedor e conciencia e expresións culturais.

A área de Relixión Católica, ao longo da EP, colaborará do seguinte xeito, tendo

en conta os cambios:

-Competencia en comunicación lingüística- comunicación

lingüística: a Relixión Católica sérvese da linguaxe académica e da

linguaxe da cultura relixiosa para exercitar a escoita da palabra de

Deus, a exposición dos contidos e a aplicación á cultura e ás

distintas formas de vida social. Caracterízanse distintos tipos de

linguaxe: o bíblico (rico en expresións e simboloxía), o doctrinal

(conceptual e argumental) e o litúrxico (cercano aos símbolos

cristiáns).

-Competencia matemática- comunicación matemática e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: fomentarase o

emprego do tempo e o espazo como referente na vida dos cristiáns.

Aprenderase a situar o tempo respecto aos días festivos.

-Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico:

mostrar respecto pola natureza e todo o que lles rodea como ben

herdado de Deus que merece o coidado e a protección. O

coñecemento e a interacción no mundo físico a través da doctrina

social da Igrexa, iluminará as respostas e as solucións aos

problemas que xurden na interacción do ser humano co medio físico.

-Tratamento da información e competencia dixital- comunicación

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

empregaranse estes recursos como ferramenta útil para a búsqueda

de material didáctico, para o visionado de videos…



-Competencia social e cidadá- competencias sociais e cívicas:

contribúese á dimensión moral do alumnado, facéndolle coñecedor

do seu propio ser e os seus comportamentos. Así melloraranse as

relacións interpersoais basadas en principios e valores que emanan

da figura de Cristo e axuda a afrontar situación de conflicto

mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, valores cristiáns.

Tamén xurde o valor da fraternidade universal, valores asociados de

respecto,  coperación, solidariedade, xustiza, non violencia,

compromiso, amor, perdón…

-Competencia cultural e artística- conciencia e expresións

culturais: esta competencia relaciónase cos aspectos de

coñecemento e valoración de toda expresión artística, plástica,

histórica, lingüística, de costumes, ritos, festas, valores e modos de

manifestación de feitos relixiosos. Procurarase motivar o aprecio pola

propia cultura e a  estima adecuada doutras tradicións culturais e

relixiosas.

-Competencia para aprender a aprender- aprender a aprender:

estarase a fomentar en todas as unidades didácticas, partindo dun

traballo que promova o autocoñecemento dos feitos (relacionar

informacións novas con coñecementos previos e coa propia

experiencia persoal para abrirse á transcendencia), basándose no

constructivismo da aprendizaxe defendido por Ausubel. Da mesma

maneira, as actividades onde se teñan que buscar solucións ós

problemas plantexados, adquirindo un sentimento de competencia

persoal que favoreza a motivación, a confianza nun mesmo e o

gusto por aprender (ilusionándose por ir descubrindo a mensaxe de

Xesús).

-Autonomía e iniciativa persoal- sentido de iniciativa e espíritu

emprendedor: procurarase a relixión como xeradora de valores e de

integración social. Entrégase ao alumnado a ferramenta para crear

actitudes e disposicións que lle posibiliten a inserción social

(habilidades para o diálogo e a coperación), así como un xuizo moral

basado nos principios, valores e actitudes do Evanxeo (compartir, ser

xeneroso, axudar e mostrar empatía)

3. RELACIÓN   CON     OUTRAS         ÁREAS     (INTERDISCIPLINARIEDADE)  

A área de Relixión Católica relacionarase coas demais áreas vinculando as

aprendizaxes das mesmas, favorecendo que os nenos e nenas perciban as



aprendizaxes transmitidas como parte dun todo, cohesionadas. Unha verdadeira

aprendizaxe significativa acádase a partir do concepto de relación con outras

áreas e baixo a concepción global da realidade.

Por iso, na medida do posible, colaborarase cos  docentes doutras áreas

para abordar os contidos de forma global.

A nosa área pode vincularse coas demais da seguinte forma:

Área de

coñecemento

do medio

natural,

social e

cultural/

Naturais e

Sociais

Trátase o coñecemento e coidado do medio

natural, mostra do regalo de Deus. Promóvense

as relacións sociais en ambientes cordiais e con

resolución pacífica de conflictos. Interesa o respeto

e valoración do medio cultural  e o  entorno cercano

ao alumno/a como elementos distintivos da súa

comunidade.

Área de

educación

artística

Con respecto a Música, as cancións serven como

manifestación cultural das crenzas propias dos

Católicos. 

En canto á Plástica, a construcción de material,

figuras, elementos  simbólicos  propios  do

Cristianismo,  servirán de mostras artísticas dos

cristiáns.

Área

de

linguas

Está presente nas interacións comunicativas levadas

a cabo na clase (transmisión de informacións,

emocións, preguntas, tomas de decisións,

valoracións), no emprego de vocabulario específico

da área, nas imitacións, nas dramatizacións.  A

comunicación escrita estará presente nalgúns xogos

Área 

de 

matemáticas 

A  ubicación  do  espazo  e  o  tempo  con

respecto  a  Deus  e  Xesús  serán  o  inicio  do

dominio destas destrezas.



                 4. MEDIDAS     DE         ATENCIÓN         Á     DIVERSIDADE  :

Aínda que o alumnado ten a mesma idade cronolóxica e características

psicoevolutivas comúns (atendendo ao mesmo nivel), “non hai dúas persoas iguais”,

polo que procuraremos pois, axustarnos ás aptitudes, intereses e necesidades do

alumnado, adaptando a forma de ensinar, a organización de espazos e  recursos…;  é

dicir, individualizando a ensinanza.

Estas necesidades trataranse desde o momento mesmo  en  que  se  identifiquen e

axustaranse aos principios de normalización e inclusión, garantindo que o/a alumno/a,

na medida do posible, aprenda no centro ordinario e integrado co resto do grupo-clase.

A medida de atención á  diversidade máis axeitada:  medidas de reforzo educativo

(modificando elementos     non     prescriptivos         do     currículo  : secuenciación de obxetivos e

contidos, metodoloxía e formas de avaliación) ou adaptacións curriculares significativas

(modificando elementos         prescriptivos  : obxetivos, contidos e avaliación).

A atención á diversidade dentro do área de Relixión Católica adáptase na aula, sendo o

principal obxectivo que ese alumnado síntase totalmente integrado na clase, axudándolles

para que adquiran, un desenvolvemento evolutivo en formación relixiosa e  valores en

relación coas súas posibilidades.

Polo  tanto  para  atender  as  súas  necesidades  individuais, realizaranse  actividades 

adaptadas a esa diferenciación individual. Se farán entre outras as seguintes tarefas:

-Realización de actividades diversas que teñan en conta a     

participación. 

- Actividades de reforzo.

-Actividades de ampliación.

5. EDUCACIÓN     EN     VALORES     (TEMAS     TRANSVERSAIS)      

Segundo o Artigo 11 do Decreto 105/20154 do 4 de setembro, son elementos transversais,

sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a



Área 

de 

matemát

icas

A ubicación do espazo e o tempo con respecto a Deus e 

Xesús serán o inicio do dominio destas destrezas.

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías

da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional.

Son aqueles contidos de carácter funcional e social necesarios para formar ao alumnado

en principios humanos e sociais, de gran importancia para unha futura inserción na

vida social adulta. Fan referencia a conflictos e problemas que afectan actualmente á

natureza, á humanidade e ao propio individuo (contaminación ambiental, drogas, guerras,

discriminacións...).

Serán formulados de maneira global e interdisciplinar, partindo de experiencias directas,

para promover o desenvolvemento integral do alumnado.

O xeito en que a nosa área colaborará no seu fomento será:

-Educación moral e cívica: traballos grupais que permitan analizar críticamente a

realidade, adoptando posturas xustas, solidarias e que melloren a convivencia.

-Educación para a paz: a partir dos conflitos que poden presentarse nas actividades de

coperación/oposición trataremos a resolución a través do diálogo. Da mesma maneira

fomentarase a comprensión, a reflexión, a solidariedade…

-Igualdade de oportunidades entre sexos: nos traballos e nas actividades non se fará

ningunha distinción por razón de sexo, coidando moito evitar estereotipos sexistas.

-Educación ambiental: o contacto co entorno natural, a presenza de animais e

humanos que precisan do medio para sobrevivir, propiciarán no alumnado o seu

recoñecemento e coidado para poder conservalo e disfrutalo.

-Educación para a saúde e a calidade de vida: o coidado do corpo en todos os

seus ámbitos: a hixiene, a alimentación como maneira de agradecer o agasallo de

creación de Deus, etc.

-Educación para o tempo libre: o xogo conxunto, libre, creativo; que non conleve

conductas negativas, fará disfrutar ao alumnado do tempo de lecer de maneira sana.

-Educación para o consumidor: desmitificar a carga consumista que teñen os artigos de

consumo, e sobre todo algunhas marcas e personaxes públicos facendoo posible co

emprego de material alternativo e de desfeito.

-Educación vial: a través de exemplificacións de conductas viarias poderemos traballar

valores de respecto, paciencia, tranquilidade…



Traballaranse ao longo de todo o curso.

6. PLANS         (FOMENTO         LECTOR,         PLAN         TICS,         PLAN         DE         CONVIVENCIA         E   PROXECTO      

LINGÜÍSTICO).  

O Proxecto Lector e o Plan das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, xorden

como complementos  ao traballo da comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, en todas as

áreas.

Desde a área de Relixión Católica, e tal como  fomos indicando ao longo da relación

curricular, porémos o  noso gran de área influíndo sobre estos aspectos cando vaiamos

buscar información á biblioteca ou a Internet; facendo, así, uso das tecnoloxías da

Información e a comunicación.

En colaboración coas demais áreas, a Relixión Católica busca contribuir ao Plan de

Convivencia dende o diálogo, a comprensión e o respeto ante a resolución de conflictos

que se poidan presentar.

7. ACTIVIDADES  

Este ano, debido as peculiaridades deste curso, será complicado facer  actividades

grupais. Á hora de estruturar as actividades, tiven en conta os seguintes criterios:

- Están articuladas cos contidos, os obxectivos e metodoloxía.

- Son motivadoras e variadas.

- Utilizan recursos e métodos variados.

- A orde mantida é a seguinte:

1.  De introdución/motivación.  Para saber  as ideas previas sobre o tema e para

motivar.

2. De desenvolvemento. O alumnado ponse en contacto cos contidos.



3. De consolidación. Serían para afianzar e aplicar as aprendizaxes asimiladas.

4. De reforzo.

5. De ampliación.

8. METODOLOXÍA  :

Metodoloxía     didáctica  : o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e

planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a

aprendizaxe do alumnado e  o logro dos obxectivos suscitados.  Este ano o  alumnado

traballará dunha maneira máis individual polas circunstancias particulares deste curso.

No caso de ter que facer ensinanza semipresencial ou non presencial utilizarase a aula

virtual, que ten o colexio na súa páxina web, donde está creado o curso de R elixión

Católica. Nesta colgaranse as diferentes actividades para que o alumnado poida ter

acceso a elas.. A comunicación coa mestra será a través do seu e-mail.

ESTILOS     DE     ENSINO      

ENSINO PRESENCIAL:

As formas de ensino que propoño a  continuación levaranse a  cabo sempre  que  sexa

posible facer ensino presencial. Cando o  ensino sexa a  través da aula virtual, moitas

actividades serán de forma online,  o que quere dicir que o alumnado poderá realizalas

directamente no ordenador.

-Asignación de tarefas: O alumno/a actúa, de acordo á súa propia vontade. Facilítanse

as tarefas e non se obriga ao alumnado. Unha vez explicado o que hai que facer, o

alumno/a é independente á hora de elixir, finalizar a tarefa, número de repeticións ou

tempo a dedicar.

O XOGO COMO RECURSO METODOLÓXICO

O xogo,  é  considerado como un recurso metodolóxico moi  indicado para conseguir os

obxectivos propostos de forma lúdica e  placenteira a calquera idade, pois aprenden sen

decatarse, pero de forma significativa.

 



A  súa utilización é  moi  aconsellable na Educación Primaria polas súas  características:

motivante, lúdico, educativo, libre, gratuito, ficticio, evasivo, convencional.

PRINCIPIOS A TER EN CONTA:

Partir do nivel de desenvolvemento do alumno/a: debemos partir dos coñecementos do

alumno/a,  que dependerán do estado evolutivo así como  das experiencias previas.

Respectarase a capacidade de razoamento e  a aprendizaxe do alumnado

(constructivista).

Reforzo positivo: para que se dea a aprendizaxe significativa débense relacionar os novos

contidos cos que xa se  poseen. Só será posible se se quere aprender e para iso deberá

estar motivado.  A  motivación propiciará unha sensación de éxito e  confianza mediante o

coñecemento dos seus progresos e os eloxios por parte do mestre/a.

Modificación de esquemas que xa poseen: partiremos da realidade e os coñecementos

do alumno/a (zona de desenvolvemento próximo)  e  levala máis alá, modificando os

esquemas xa existentes (zona de desenvolvemento potencial).

Progresión: Hai que seguir unha progresión de exercicios; é  dicir, ir do doado ao

difícil, do sinxelo ao complexo, paulatinamente.

Intereses: Os exercicios formulados aos alumnos/as deben estar de acordo cos intereses

e necesidades destes, para lograr unha aprendizaxe significativa.

Transferencia:  Cando se efectúa un novo movemento, éste debe basarse no patrón

doutros movementos aprendidos anteriormente.

Ademais, seguiremos as seguintes pautas de actuación:

- Preparación das clases para evitar rutinas e improvisacións.

- Explicacións breves, claras e concretas desde lugares visibles.

- Clima de atención e motivación para o alumnado.

- De ser preciso, demostracións das actividades.



- Vocabulario axeitado ao nivel do alumnado.

ENSINO SEMIPRESENCIAL:

Nesta forma de ensino semipresencial  o alumnado que teña que gardar coarentena na

súa casa poderá facer as tarefas que realizará o alumnado na aula a través da aula virtual.

Cando algunha actividade non a  poida realizar por  algún motivo, por exemplo, non

dispoñer do material axeitado, poderá facer outra semellante que lle envíe a profesora.

Estas tarefas serán enviadas xa  feitas a través do e-mail da profesora para a súa

corrección.

ENSINO NON PRESENCIAL:

No ensino non presencial  o alumnado fará as tarefas tamén a través da aula virtual a

maioría serán para facelas de forma online no propio ordenador e poderá envíalas xa

feitas a través do e-mail da mestra para a súa corrección.

9. AVALIACIÓN.  

“A avaliación educativa é un proceso que permite a obtención de información, a súa

interpretación, e a emisión de decisións en función do proceso de ensinanza-

aprendizaxe”.

Segundo o artigo 12 do citado Decreto no seu punto número 2:

“A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en

conta o seu progreso no conxunto das áreas”.

A avaliación na Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, será

GLOBAL         (tendo en conta o conxunto de capacidades expresadas nos obxectivos e nos

criterios de avaliación), CONTINUA         (formará parte do proceso educativo), FORMATIVA      

(orientándose á mellora dos procesos e os resultados) e INTEGRADORA (terase en conta

todos os aspectos que rodean ao proceso de ensino-aprendizaxe).

A avaliación da ensinanza da Relixión realizarase de acordo co establecido neste artigo.



       QUE          AVALIAR?      

Avaliarase o desenvolvemento e consecución das capacidades dos alumnos/as en base

a uns criterios establecidos polo Currículo Oficial para a área de Relixión Católica, e  en

concreto para os diferentes niveis, adecuándoos ao grupo–clase.

Así mesmo, estableceranse uns estándares de aprendizaxe que especificarán os

criterios de avaliación permitindo definir os resultados de aprendizaxe e concretando o

que o alumnado debe saber, comprender e saber facer na nosa area .

Avaliaranse aspectos específicos de cada unidade didáctica, pero tamén aspectos

actitudinais do alumnado: atención, responsabilidade, respeto, convivencia, aspectos de

saúde e hixiene…moi importantes para o desenvolvemento e socialización do

alumnado.

COMO         AVALIAR?      

Farase unha avaliación subxectiva empregando instrumentos de avaliación cualitativos,

mediante técnicas de observación. Rexistraremos o que acontece nas sesións, de

maneira continua e o máis sistemática posible. 

Empregaremos:

ESCALAS DE OBSERVACIÓN (sobre o traballo do alumnado en cada unidade).

REXISTRO ANECDÓTICO (indicaranse os acontecementos que sexan significativos a

efectos de evaluación do alumnado, así como un feito ou incidencia da sesión que nos

servirá de autoavaliación.

Ademais se terán en conta as seguintes observacións, imprescindibles todo o curso:

- Respecta         aos         compañeiros/as, ao         mestre         e         trae   o         material         de         traballo. E  ste         curso,   igual  

que o pasado,       en   todos         os   niveis         cada     alumno/a     terá   o     seu     propio     material..      

- Presta     atención     ás         explicacións         e   participa     activamente  .

- Cumpre         e         recoñece         a         importancia         das         normas         e         hábitos         hixiénicos,  e  ste         curso   de  

novo       tan   importantes.  

Un aspecto a destacar é que os resultados da avaliación exprésanse como

insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) e sobresaínte (SB).



A estos termos se lles adxuntará unha calificación numérica, sin emplear decimais,

nunha escala do un ao dez, coas seguintes correspondencias:

– Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4

– Suficiente: 5

– Ben: 6.

– Notable: 7 o 8.

– Sobresaínte: 9 o 10.

Para acadar o resultado   final   da avaliación aplicaremos as seguintes porcentaxes:

-60% traballo diario na clase e análise das tarefas.

-20% comportamento na clase.

-20% interese, participación e atención e actitude cara á materia.

CANDO AVALIAR?

Ao comezo de curso,  farase unha avaliación inicial  donde se intentará detectar os

aprendizaxes imprescindibles que non foron adquiridos no curso 2020-2021.

 Ao comezo da unidade didáctica: para ter un coñecemento preciso sobre o estado

en que se atopan os alumnos/as respecto aos novos contidos a desenvolver. En todas

as unidades didácticas do curso, a primeira sesión será de avaliación inicial,

sesión que poderá condicionar o grado de complexidade das actividades das seguintes

sesións.

 Ao longo da unidade: seremos conscientes das incidencias presentadas: Se están

claros os obxectivos, se a selección de contidos é axustada, o enfoque metodolóxico

apropiado, as actividades atractivas ou eficaces, así como o xeito en que os

alumnos/ás responden ao traballo. Tamén chamada avaliación formativa porque se

entende que os resultados serven para realizar os axustes e correccións necesarias.



 Ao final da unidade didáctica, é preciso que se comprobe o grao de aprendizaxe

dos contidos por parte dos alumnos/as; isto coñécese como avaliación sumativa ou

final. P a r a  observar o grado de consecución dos obxectivos propostos. Faremos

un ficha-resumo con xogos.

AVALIACIÓN DO DOCENTE E DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE.

Tamén realizaremos a avaliación de nós mesmos/as e do proceso de ensino-

aprendizaxe, basándonos non só nos resultados logrados polo alumnado, senón

tamén, no grado de interación entre o alumnado, a súa propia valoración do curso, etc.

Cumplimentarase unha autoavaliación por parte da mestra.

10. MATERIAIS   E   RECURSOS     DIDÁCTICOS      

Dentro  da  súa  autonomía  pedagóxica,  os  centros  docentes  son  os  que  definen  os

métodos de ensinanza na aula, de acordo cos principios pedagóxicos. Tamén deciden

sobre os materiais curriculares e os recursos didácticos. Á súa vez, cada docente posee

liberdade para tomar as súas propias decisións metodolóxicas, que serán respetuosas

co  acordado  a  nivel  de  centro  e  co  establecido  polas   administracións  educativas

correspondientes, entre outras, a elección do libro de texto.

Este  ano  empregarei  maioritariamente  fichas  do  libro  da  editorial  SM,  que  lles  irei

facilitando a través de fotocopias.  O libro  da editorial  SM considérase adecuado ás

idades  do  alumnado  (os  cambios  físicos,  os  progresos  motores,  a  evolución  da

personalidade e das manifestacións afectivas e emocionais, o progreso da linguaxe, a

socialización, a imaxinación e a expresividade) e o currículo aprobado pola Conferencia

Episcopal.

Como principios metodolóxicos no proxecto pedagóxico deste libro de texto:

a. Pártese do nivel de desarrollo do alumno, nos seus distintos aspectos, para construir,

a partir de ahí, outras aprendizaxes que favorezcan e melloren dito nivel de desarrollo.

b. Búscase lograr un hábito lector eficaz potenciando a lectura comprensiva e o análise

crítico da mesma, a tal fin dedicaráse un tempo diario da sesión de clase.

c.  Destacar  a  necesidade  de  estimular  o  desarrollo  de  capacidades  xerais  e  de

competencias básicas e específicas por medio da realización de actividades.

d.  Daráse  prioridade  á  comprensión  dos  contidos  que  se  traballan  frente  a  súa

aprendizaxe mecánica.

e.  Dase  importancia  á  educación  personalizada,  que  combina  os  principios  de



individualización  e  de  traballo  colaborativo  (o  traballo  en  grupo  como  recurso

metodolóxico).

f.  Favorécese a implicación do alumno e o continuo desarrollo dunha inquietude pola

observación, a búsqueda activa, a investigación, a organización e a autonomía, e xerar

estratexias persoais para acometer novas aprendizaxes de maneira autónoma.

g.  Fomentase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con

respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso

respecto os seus coñecementos.

h.  Poráse  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.  Para  iso,

incluiránse  tamén  actividades  de  reforzo,  para  aqueles  alumnos  con  dificultades  de

aprendizaxe, e actividades de ampliación para os que poidan avanzar a maior ritmo.

I.  Prestase  atención  aos  procesos  de  comprensión,  análise  e  crítica  de  mensaxes

audiovisuais  propios  dos  medios  de  comunicación,  potenciando  a  súa  adecuada

utilización.

j. Supedítase ao servicio da aprendizaxe, o uso das novas tecnoloxías da información,

da comunicación e do coñecemento.

Todos  estes  principios  teñen  como  finalidade  que  os  alumnos  sexan,  gradualmente,

capaces de aprender de forma autónoma.

As  diferentes  claves  pedagóxicas  do  proxecto  -educación  emocional,  intelixencias

múltiples,  educación  en  valores-  están  integradas  no  desarrollo  secuenciado  dos

contidos curriculares a través das actividades propostas. As actividades que se propoñen

son variadas e están diseñadas para o traballo individual e en grupo. Procurouse que as

actividades sexan realistas co tempo que implican.  De igual maneira,  é a través das

actividades  por  encima  de  outros  aspectos,  e  dende  onde  se  aborda  na  nosa

programación o enfoque competencial.

Todas  as  unidades  didácticas  manteñen  unha  estructura  clara  e  recoñecible  e  están

concebidas para que, con flexibilidade, o profesor poida levalo á realidade de cada aula

coa garantía de que está desarrollando os contidos que establece o currículo de relixión

dende as claves pedagóxicas da LOMCE e as específicas deste proxecto. A estructura

sempre será:

Punto de partida: Pártese de situacións que reflexan sentimentos e emocións. Detectase

a emoción que recorrerá como eixe emocional toda a unidade. Parte da observación para

profundizar na experiencia do alumno. Fomenta o descubrimento tanto do mundo interior



do neno como do entorno que lle rodea.

Relato bíblico: Os contidos bíblicos abórdanse dende a emoción que vertebra a unidade

e en conexión cos contidos que se van a desarrollar. O relato presentase coa posibilidade

de traballalo cun recurso audiovisual para favorecer a comprensión do texto. Facilitar a

comprensión  do  relato  con  actividades  de  observación,  de  comprensión  lectora  e

glosarios.

Desarrollo  de  contidos: Os  contidos  do  currículo  oficial  da  asignatura  presentanse

axustados  ás  características  do  desarrollo  dos  alumnos  desta  idade.  Os  recursos

tipográficos e de redacción poñense ao servicio dos contidos para que sexan fácilmente

recoñecibles polos alumnos as ideas principais ou os términos relevantes. No desarrollo

dos  contidos  realizase  unha  síntese  entre  a  emoción,  o  contido  bíblico  e  o  contido

teolóxico. Para facilitar a autonomía da aprendizaxe dos alumnos, as actividades que se

propoñen  invitan  ao  alumno  a  reflexionar  sobre  o  seu  proceso  de  comprensión  dos

contidos.  Neste  apartado  presentase  un  personaxe  que  encarna  os  valores  cristiás

traballados na unidade.

Aprendín:  Das  condicións  da  avaliación  que  inflúen  na  motivación  e  a  aprendizaxe

sábese que é positivo que na avaliación se potencie a autoavaliación do progreso. Por

eso,  ademáis de mapas conceptuais  e sínteses dos contidos traballados na unidade,

ofrecense aos alumnos a oportunidade de que reflexionen sobre o seu propio proceso de

ensinanza e aprendizaxe de maneira que recopilen as aprendizaxes máis significativas.

Aprendemos  máis:  As  intelixencias  múltiples  trabállanse  a  partir  dunha  batería  de

actividades diversas que foron pensadas para que cada alumno integre os contidos a

partir das súas propias capacidades. Podería ser:

-  Leemos:  Textos  literarios  relacionados  cos  contidos  da  unidade.  Trabállase

fundamentalmente a intelixencia lingüístico-verbal.

-  Contemplamos:  Análise  de  obras  de  arte  e  desarrollo  de  habilidades  artísticas.

Trabállanse fundamentalmente as intelixencias visual-espacial, naturalista e intrapersoal.

        - Investigamos: Actividades lúdicas de investigación e elaboración de proxectos. Inclúense

propostas de actividades grupales. Trabállanse fundamentalmente as intelixencias lóxico-

matemática, interpersoal e cinestésica-corporal.



11. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACION, ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE

PRIMEIRO TRIMESTRE

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliacion 

Estandares de aprendizaxe Competencias clave

-Reconecer e valorar a 
natureza e a vida como 
regalos de Deus 

-Conecer os acontecementos 
mais significativos de vida de 
Xesus e sobre o reino de 
Deus.

-Iniciarse no conecemento da 
Biblia.

-Deus é 
creador e pai.

-A Biblia. 

-Deus promete
un Salvador. 

-O nacemento 
de Xesus. 

-A familia de 
Xesus. 

-Comprende a 
linguaxe biblica. 

-Escoita, 
dialoga, expon e 
comprende.

-Valora e coida a
natureza como 
creacion de 
Deus. 

-Desenvolve o 
valor da 
gratitude. 

-Comprende a importancia 
do regalo da Creacion. 

-Conece os acontecementos 
mais importantes do Nadal 
( Advento e Navidad). 

-Sabe explicar quen e a 
familia de Xesus e quen e a 
súa familia. 

-Identifica textos do Novo 
Testamento. 

-C. lingüistica. 

-Conecemento e 
interaccion co mundo 
fisico. 

-C. social e civica. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliacion 

Estandares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

-Adquirir unha primeira 
comprension da Igrexa en 
canto comunidade. 

-Conecer as primeiras 
festas cristians do tempo 
liturxico. 

-Conecer os 
acontecementos mais 
significativos da vida de 
Xesus.

-Xesus, o salvador
prometido por 
Deus. 

-Xesus fixo o ben 
a todos. 

-A Ultima Cea de 
Xesus. 

-Paixon, morte e 
resurreccion de 
Xesus. 

-Escoita, dialoga, 
expon e 
comprende.. 

-Respecta outras 
crenzas e 
expresions de fe.

-Interpreta a 
linguaxe dos 
simbolos.. 

-Conece a 
arquitectura 
relixiosa. 

-Identifica alguns feitos e 
palabras de Xesus que 
mostran o amor de Deus ao
home. 

-Comprende e valora 
accions salvificas de Xesus 
nas referencias biblicas 
sobre os seus milagres, a 
sua morte e resurreccion. 

-Reconece o sentido 
relixioso nalgunhas obras 
artisticas e xestos liturxicos.

-Competencia 
lingüistica 

-Competencia 
social e civica. 

-Competencia 
cultural e artistica. 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliacion 

Estandares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

-Reconecer a 
importancia do amor 
de Deus e o amor o 
proximo. 

-Xesus 
ensinounos o 
amor o proximo.

-O amor é o 

-Desenvolve o 
valor da gratitude. 

-Desenvolve o 

-Sabe razoar que a fe e as obras 
son respostas ao amor de Deus. 

-Fundamenta o sentido do 
mandamento do amor como 

-Competencia 
autonomia e 
iniciativa persoal. 



-Conecer as festas 
mais importantes dos 
tempos liturxicos. 

mais importante.

-Xesus 
ensinounos a 
compartir. 

-Os tempos 
liturxicos 

valor do perdon. 

-Reflexiona a 
cerca do amor e 
da confianza. 

-Pensa sobre os 
propios 
sentimentos e 
actitudes. 

insignia de Xesus. 

-Sabe aplicar na relacion cos 
amigos e a familia alguns valores 
xerados na persoa de Xesucristo, 
a humildade, o servizo, o amor. 

-Competencia social 
e civica. 

12. TEMPORALIZACION, PONDERACION E INTSTRUMENTOS DE AVALIACION DOS ESTANDARES 

DO CURSO.E4 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS 
ESTÁNDARES DO CURSO

CURSO Relixión 2021-2022

 NIVEL 3º PRIMARIA ÁREA Relixión Católica (REC)

           

Criterio de
Avaliación 

Estándares Grao
minimo

para
superar a

área 

Indicador
mínimo de

logro

T1 T2 T3 Instrumentos de avaliacion /
Procedementos de avaliacion

C.C. para
cualificacio

o n 

REC-B 1.1 

3º-REC-B.1.1.1

Recorda e 
narra 
experiencias 
recentes nas 
que descubriu 
que a familia, 
os amigos ou 
a contorna son
un agasallo. 

      50%   X PROCEDEMENTOS: Analise    
das producions dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase.

CSC,
CAA,
CCL



REC-B 1.1

3º-REC B.1.1.2.

Enumera, 
describe e 
comparte 
situacions, 
persoas ou 
cousas polas que
esta agradecido. 

    50%

X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as. 
Observación 
sistemática.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase. Rúbrica.

CSC, 
CCL

REC-B 1.2

3º-REC-B.1.2.1

Distingue e 
enumera accions
persoais que lle 
fan feliz ou 
infeliz. 

   50%

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/a

INSTRUMENTOS:
Fichas de clase.

CSC

REC-B 1.3

3º-REC-B.1.3.1
Le, identifica e 
explica coas suas
palabras as 
consecuencias 
do rexeitamento 
de Adan e Eva ao
don de Deus, 
descritas no 
relato biblico. 

   50%

 
 X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: 
Producións orais

CSC, 
CCL

REC-B 2.1

3º-REC-B.2.1.1

Aprende e ordea 
cronoloxicament
e os principais 
feitos da historia 
de Moisés.    50% 

 

 X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as. 
Observación 
sistemática.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase. Rúbrica.

CAA, 
CSC

REC-B 2.1

3º-REC-B.2.1.2 
Conece e 
describe a mision
de Moisés no 
relato biblico.    50%

 X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase.

CSC, 
CCL



REC-B 2.2

3º-REC-B.2.2.1

Expresa 
graficamente 
momentos 
significativos da 
tarefa de Moisés 
para liberar ao 
pobo. 

   50%  X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase.

CCEC, 
CSC



  

  REC- B 2.2

3º-REC-
B.2.2.2

Conece o 
contido da 
Alianza, 
identifica as 
suas 
implicacions e 
toma 
conciencia do 
sentido que 
poden ter na 
vida actual. 

    

     50%

   

  X

  

 X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase.

 

CCEC, 
CSC

REC-B 2.3

3º-REC-B2.3.1

Desena de xeito 
ordeado vinetas 
que recollan os 
signos da 
amizade de Deus
durante a 
travesia do seu 
pobo polo 
deserto. 

   50%

X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: 
Producións plásticas 

CCEC, 
CSC, 
CCL

REC-B 2.3

3º-REC-B2.3.2 
Interésase e 
agradece os 
signos do 
coidado de Deus 
na sua vida: a 
saude, a familia, 
a escola, os 
amigos. 

    

      50%
X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase.

  
  CSC

REC-B 3.1

3º-REC-B3.1.1 
Narra os 
cambios que o 
Bautismo 
introduce na vida
de Xesus. 

    50%

X
PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase.

 

CCEC,   
CSC,   
CCL 



REC-B 3.2

3º-REC-B 3.2.1

Descobre e 
sublina, nos 
relatos de 
milagres, os 
xestos e accions 
de Xesus que fan
felices aos 
homes. 

    50%

X X
PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas 
de clase.

   
    CSC,
    CCL

REC-B 3.2

3º-REC-B 3.2.2 
Respecta e 
valora o 
comportamento 
de Xesus cos 
pecadores. 

    

   50%  X  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as.
Observacion sistematica. 

INSTRUMENTOS: Fichas  de 
clase. Rubrica. 

   CSC

 REC- B 3.3 

3º-REC-B3.3.1 
Identifica e 
comenta
algunhas
caracteristicas
diferenciais nas 
respostas das 
persoas que 
chama Xesus nos
relatos 
evanxélicos. 

    50%  X  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Fichas de 
clase. 

    CSC,
    CCL

 REC- B 4.1

3º-REC-B 4.1.1 
Busca 
testemunas da 
accion misioneira
e caritativa da 
Igrexa como 
continuidade da 
mision de Xesus. 

     50%  X  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: 
Investigacións

CSC,     
CCL 



 REC- B 4.1

3º-REC-B 4.1.2 
Crea relatos 
breves para 
expresar como a 
accion 
misioneira, a 
caridade e os 
sacramentos 
axudan a lograr a
felicidade das 
persoas. 

     50%  X  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas de 
clase

CD, 
CSC, 
CSIEE 

 REC- B 4.2

3º-REC-B 4.2.1 
Compon textos 
que expresen o 
dialogo da persoa
con Deus. 

    

    50%  X  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as.

RUMENTOS: Textos escritos.

CLC, 
CSC 

 
 REC- B 4.2

3º-REC-B 4.2.2 
Recompila e pon 
en comun cos 
seus 
companeiros 
oracions que a 
comunidade 
cristia utiliza a 
cotio. 

     50%
  X X  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: 
Produccións orais.

CLC, 
CSC, 
CCEC 

 REC- B 4.3

3º-REC-B 4.3.1 
Observa e 
descobre na vida 
dos santos 
manifestacions 
da amizade con 
Deus. 

    

     50%  X  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as. 

Investigacións 

CSC, 
CSIEE 

 REC- B 4.4

3º-REC-B 4.4.1 
Explica 
significativamente
a orixe do 
Nosopai. 

      50%  X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Fichas de 
clase

CCEC, 
CCL, 
CSC 



REC-B 4.4

3º-REC-B 4.4.2 
Reconstrue e 
dramatiza o 
contexto no que 
Xesus entrega a 
oracion do 
Nosopai aos 
discipulos. 

    50%
X X

PROCEDEMENTOS: Analise 
das producions dos 
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: 
Produccións orais.

CCEC, 
CCL, 
CSC 



13. MÍNIMOS     ESIXIBLES     PARA     O         LOGRO DAS     COMPETENCIAS     BÁSICAS:      

 Recoñecer e valorar o amor da familia.

 Valorar a amizade coma agasallo.

 Coñecer o relato do Nadal.

 Identificar a festa da Pascua coma a máis importante para os cristiáns.

 Identificar os símbolos e obxectos relixiosos.

 Recoñecer a mensaxe do amor e a importancia do perdón cara as persoas.

 Valorar a beleza da Natureza e aprender a coidala.

14. ACTIVIDADES     COMPLEMENTARIAS   E          EXTRAESCOLARES      

Este ano por mor da COVID-19 non se realizarán case actividades fóra do centro, así 

cada clase traballará estos temas dentro da súa aula (Samaín. Magosto, Nadal…), e no caso 

de que se organizasen algunha delas sería en grupos-burbulla e sempre no exterior, con 

todas as medidas de seguridade que establece o plan COVID-19 do centro.

15. INDICADORES     DE     LOGRO         PARA     AVALIAR   O   PROCESO DO   

ENSINO         E A   PRÁCTICA     DOCENTES:      

AUTOAVALIACIÓN.

ITEM 1 2 3 4 N/

A

Observacións

1. ACTITUDES COS ALUMNOS/AS

Respeto ideas e opinións non coincidentes 

coas miñas

Manteño boas relacións persoais cos

alumnos/as

Actúo como moderadora, intermediaria e

conciliadora nos conflitos

Fago que os alumnos/as se sintan a gusto na

clase



Evito a amenaza e a sanción

Teño o respeto dos alumnos/as

Os alumnos/as participan na organización das

tarefas

Manteño unha actitude exemplar cos

alumnos/as

Motivo e estimulo o traballo cos alumnos/as

Atendo e trato igual a todos os alumnos/as

2. PLANIFICACIÓN CURRICULAR

Planifico a acción educativa previamente, en

función do grupo de alumnos

Existe relación e dependencia entre os criterios

específicos de avaliación e os contidos

Os criterios de avaliación son evaluables

Prevín a atención a alumnos/as con dificultades

A planificación é coñecida polo alumnado

As actividades melloran as aprendizaxes

Fixen actividades de avaliación

3. CLIMA DA AULA

O clima é relaxado

Os alumnos participan

Non hai dificultades de relación entre o

alumnado

A miña relación cos alumnos/as é boa

O alumnado interesase polas tarefas

Fomento a tolerancia e o respecto



Evito a competitividade e as comparacións

Manteño sentido do humor pero coa debida

seriedade á hora das clases

4. METODOLOXÍA

Propoño actividades motivadoras

Parto dos coñecementos previos dos

alumnos/as

Axusto o tempo ao ritmo de aprendizaxe

As estratexias metodolóxicas son diversas e

adaptativas

As actividades atenden a diferentes intereses e

capacidades

Promovo a participación activa

As actividades complementarias cumpren a

función que lles corresponde

Constato a funcionalidade das aprendizaxes

Fago síntese parcial e final

5. PRÁCTICA EDUCATIVA

Realizo a avaliación inicial

Evalúo as aprendizaxes ao longo do proceso

Evalúo os resultados obtidos

Utilizo instrumentos variados acordes á

metodoloxía

Explico aos alumnos/as os criterios de

avaliación

Informo dos resultados ao alumno/a, ao

centro/tutor e á familia



Atendo e resolvo as reclamacións

Realizo a avaliación do proceso e da práctica

docente

6. AVALIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

ASPECTOS     XERAIS      

Na súa elaboración tívose en conta o grupo ao

que ía dirixida

A súa estructura era o suficientemente aberta

para permitir adaptacións

Foron previstas as posibles dificultades que se

puideran presentar

Hai cohesión entre obxectivos, contidos e

criterios de avaliación

OBXECTIVOS  

Estaban redactados de forma clara e sinxela

Graduaronse en función da importancia e nivel

Recollían todas as capacidades a traballar

CONTIDOS  

Adecuados aos obxectivos

Permitiron a adaptación aos diferentes niveis

Foron axustados ao grupo e ás súas

características

Houbo contidos transversais (educación en

valores)

METODOLOXÍA  

Foi activa e participativa

Facilitou a interación entre o grupo e a mestra



ACTIVIDADES  

Favoreceron o interese e a motivación do

alumnado

Axustadas a contidos, recursos e tempo

Permitiron adaptarse a diferentes ritmos de

aprendizaxe

Houbo actividades de reforzo e recuperación

As actividades complementarias reforzan as

aprendizaxes

RECURSOS

Foron axustados ao alumnado e ao nivel

Favoreceron motivación e aprendizaxe

Adecuaronse a obxectivos e contidos

Organizáronse para perder o menor tempo

posible na sesión

AVALIACIÓN  

Atendeuse ao diferente alumnado e nivel

Os criterios atenden ás diversas aprendizaxes

TEMPORALIZACIÓN  

O tempo adicado a cada un foi axeitado

Axustáronse os tempos á realidade 
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1.- Concreción dos obxectivos para o curso 

Respecto a concreción dos obxectivos para o curso, tomarase como referencia a relación 

establecida no Decreto 105/2014 de currículo entre os obxectivos xerais da etapa cos 

estándares de aprendizaxe deste curso en cada unha das áreas. 

 
1.1.- Obxectivos xerais da educación primaria 

 
A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e as nenas as capacidades que 
lles permitan: 

 
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. 

 
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 

estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan. 

 
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non discriminación de 

persoas con discapacidade. 

 
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a castelá, e desenvolver hábitos de 

lectura. 

 
f ) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que 

lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas, e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

 
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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura. 

i ) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 



 

l ) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

 
m) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar 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. 

 
n ) Conocer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

 
ñ) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de 

calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 

 
o) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 
 

1.2.- Obxectivos xerais da área de música 

 
1. Valorar a música como medio de expresión e de relación entre as persoas. 

 
2. Recoñecer o valor da música como ferramenta terapéutica e medio para canalizar as 

emocións. 

 
3. Fomentar a actitude de escoita e o respecto polo silencio. 

 
4. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: timbre, duración, altura e 

intensidade. 
 

5. Identificar os distintos tipos de voces na audición de obras vocais: masculina, feminina e 
voces brancas. 

 
6. Discriminar entre monodia e polifonía. 

 
7. Explorar as calidades sonoras de diferentes materiais poñendo atención aos distintos 

timbres. 
 

8. Coñecer e interpretar diferentes formas musicais: rondó, ostinato e canon. 
 

9. Explorar as calidades sonoras da voz na interpretación e a improvisación vocal. 
 

10. Realizar acompañamentos sinxelos a cancións con instrumentos musicais. 

 
11. Desenvolver o canto en grupo en monodia e introducir a polifonía co canon melódico. 

 
12. Representar graficamente as calidades do son. 



 

13. Recoñecer e descodificar elementos da grafía convencional: figuras (negra, corchea, 

silencio), notas (mi, sol, la), pentagrama, clave de sol, escala (pentatónica, diatónica), 

compás (binario e ternario). 

14. Clasificar os diferentes instrumentos por familias: corda (pulsada, fregada epercutida), 
vento e percusión. 

15. Coñecer e manexar a frauta doce para a interpretación musical. 
16. Identificar os diferentes profesionais que interveñen na creación e interpretación musical. 
17. Expresar musicalmente, a través do corpo e o movemento, sentimentos, emocións e 

vivencias. 

2.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable 
2.1. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 
- Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

- Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais. 

- Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 

- Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

- Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 
culturas. 
2.2 Currículo de educación primaria para a educación artística: música 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN MUSICAL) 

CURSO TERCEIRO 

 
Obxectiv

os 

 
Contidos 

 
  Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencia

s clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 d 

 o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B1.1. Audición activa 

dunha selección de 

pezas instrumentais e 

vocais de diferentes 

estilos e culturas, 

adaptadas á 

idade do alumnado. 

 B1.1. Utilizar a 

escoita musical 

para indagar 

nas 

posibilidades 

do son e 

coñecer 

exemplos de 

obras variadas 

da nosa e 

doutras 

culturas. 

 EMB1.1.1. Expresa as 

súas apreciacións 

persoais sobre o feito 

artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.2. Manifesta 

as sensacións, as 

impresións e os 

sentimentos que lle 

provoca a audición 

dunha peza musical.  

 EMB1.1.3. Coñece, 

entende e cumpre as 

normas de 

comportamento en 

 CCL 

 B1.2. Asistencia a 
algunha representación 
musical. 

 CCEC  

 CSC 

 B1.3. Interese polo 

repertorio tradicional de 

Galicia e das zonas de 

procedencia dos 

compañeiros e das 

compañeiras. 

 



 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

CURSO TERCEIRO 

 
Obxectiv
os 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencia

s clave 

 
 B1.4. Audición de 

obras musicais de 

distintas 

características e 

procedencias. 

 B1.5. Actitude atenta 

e silenciosa, e 

respecto polas 

normas de 

comportamento 

durante a audición de 

música e na 

asistencia a 
representacións. 

 audicións e 

representacións 

musicais. 

 

 EMB1.1.4. 

Identifica 

manifestacións 

artísticas propias 

de Galicia. 

 CAA 

 CCEC 

 j  B1.6. 

Recoñecemento de 

calidades dos sons: 

intensidade, 

duración, altura e 

timbre. 

 B1.7. Acento e 
pulso. 

 B1.2. Identificar e 

describir as 

características de 

elementos musicais 

e calidades dos sons 

do contexto. 

 EMB1.2.1. 

Describe e dá 

información 

salientable sobre 

elementos da 

linguaxe musical 

presentes nas 

manifestacións 

musicais e nos 

sons do contexto. 

 CCEC 

 CMCCT 

 j  B1.8. Elementos 

musicais. Tempo e 

matices: forte, piano 

e mezzoforte. 

 B1.9. Identificación 

dos rexistros de 

voces graves e 

agudas, así coma 

das posibles 

agrupacións vocais e 

instrumentais 

(solista, dúo, trío e 

coro). 

 B1.10. Compases 

binarios e ternarios. 

 B1.3. Analizar a 

organización de 

obras musicais 

sinxelas e describir 

os elementos que as 

compoñen. 

 EMB1.3.1. 

Distingue tipos de 

voces e 

instrumentos, e 

agrupacións 
instrumentais ou 
vocais. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB1.3.2. 

Identifica e describe 

variacións e 

contrastes de 

velocidade e 

intensidade tras a 

escoita de obras 
musicais. 

 CCEC 

 CAA 



 

 j  B1.11. 

Recoñecemento e 

identificación das 

partes dunha peza 

musical. Formas 

musicais binarias e 

ternarias. 

 B1.4. Utilizar 

recursos gráficos 

durante a audición 

dunha peza musical. 

 EMB1.4.1. 

Establece unha 

relación entre o que 

escoita e 

represéntao nun 

musicograma ou 

nunha partitura 

sinxela. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB1.4.2. 

Identifica as partes 

dunha peza 

musical sinxela e 

presenta 

graficamente a súa 

estrutura. 

 CCEC 

 CAA 

 

 EMB1.4.3. 

Representa 

graficamente, con 

linguaxe 

convencional ou 

non, os trazos 

característicos da 

música escoitada. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j  B2.1. Lectura e 
interpretación de 
pezas 

 B2.1. Interpretar un 
repertorio básico de 

 EMB2.1.1. Utiliza 

de xeito correcto a 

linguaxe 

 CCEC 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

CURSO TERCEIRO 

 
Obxectivo

s 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencia

s clave 

 b instrumentais e 

cancións sinxelas de 

maneira colectiva, 

con ou sen 

acompañamento, 

con distintos tipos 

de grafías. 

 B2.2. Frauta doce: 

dixitación da escala 

cancións e pezas 

instrumentais, en 

solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou 

instrumentos, 

utilizando a linguaxe 

musical. 

musical traballada 

para a 

interpretación de 

obras. 

 CAA 

 EMB2.1.2. Traduce 

á linguaxe musical 

convencional 

melodías e ritmos 

sinxelos. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 



 

de dó sen 

alteracións. 

 B2.3. Iniciación aos 

instrumentos de 

placas Orff en 

acompañamentos de 

pezas sinxelas. 

 B2.4. Rexistro da 

música creada na 

aula mediante 

gravacións para a 

súa escoita posterior 

e a súa valoración. 

 B2.5. Dobre barra e 
DC. 

 B2.6. Ditados 

rítmicos con grafías 

de negra, branca, 

redonda e corchea, 

e os seus silencios. 

 B2.7. Ditados 
melódicos sinxelos. 

 EMB2.1.3. 

Interpreta pezas 

vocais e 

instrumentais 

sinxelas con 

distintos 

agrupamentos con 

e sen 

acompañamento. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB2.1.4. Toma 

conciencia dos 

erros cometidos e 

amosa interese por 

mellorar. 

 CAA 

 j 

 b 

 B2.8. Improvisación 

de esquemas 

rítmicos e melódicos 

sobre bases 

musicais dadas. 

 B2.9. Creación 

guiada de pezas 

musicais sinxelas a 

partir de elementos 

dados. 

 B2.2. Explorar 

estruturas musicais e 

seleccionar e 

combinar ideas 

musicais dentro de 

estruturas sinxelas 

entre varias dadas, 

co obxectivo de crear 

un produto musical 

propio individual ou 

grupal. 

 EMB2.2.1. Crea 

unha peza musical 

sinxela a partir da 

selección, a 

combinación e a 

organización dunha 

serie de elementos 

dados previamente, 

coñecidos e/ou 
manexados. 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 EMB2.2.2. Amosa 

respecto e 

responsabilidade 

no traballo 

individual e 
colectivo. 

 CSC 

 j 

 d 

 B2.10. Recreación 

musical e 

sonorización dun 

texto oral ou escrito. 

 B2.11. Sonorización 

de imaxes ou 

representacións 

dramáticas usando 

 B2.3. Explorar e 

utilizar as 

posibilidades 

sonoras e expresivas 

de diversos materiais, 

instrumentos e 

dispositivos 

electrónicos. 

 EMB2.3.1. 

Emprega 

instrumentos 

materiais e 

dispositivos 

electrónicos para 

crear pezas 

musicais sinxelas e 

para a sonorización 

 CAA 

 CD 

 CCEC 



 

materiais, 

instrumentos e 

de imaxes e 

representacións 

dramáticas. 

 dispositivos 
electrónicos. 

 B2.12. Construción 

dun instrumento. 

 
 EMB2.3.2. 

Constrúe algún 

instrumento orixinal 

ou similar a un 

existente. 

 CCEC 

 CAA 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

CURSO TERCEIRO 

 
Obxectivo

s 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencia

s clave 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 j  B3.1. 

Recoñecemento do 

corpo como 

instrumento rítmico e 

de expresión 

corporal. 

 B3.2. Creación de 

pequenas 

coreografías para 

obras musicais 

breves e de 

estrutura sinxela. 

 B3.1. Adquirir 

capacidades 

expresivas e 

creativas que ofrecen 

a expresión corporal 

e a danza. 

 EMB3.1.1. 

Identifica e utiliza o 

corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións, e como 

forma de 

interacción social. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB3.1.2. Inventa 

e reproduce 

pequenas 

coreografías que 

corresponden coa 

forma interna dunha 

obra musical de 

forma sinxela 

binaria, ternaria 
e rondó. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 d 

 o 

 B3.3. Reprodución 

de xogos motores e 

secuencias de 

movementos fixados 

ou inventados, 

 B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de 

danzas propias da 

cultura galega e 

doutras culturas. 

 EMB3.2.1. Controla 

a postura e a 

coordinación coa 

música cando 

interpreta 
danzas. 

 CCEC 

 CSC 



 

procurando unha 

progresiva 

coordinación 

individual e colectiva. 

 B3.4. Iniciación á 

interpretación de 

danzas tradicionais 

galegas e doutras 
culturas. 

 EMB3.2.2. 

Identifica, 

reproduce e goza 

interpretando 

danzas tradicionais 

galegas e doutras 

culturas. 

 CCEC 

 CSC 

 

3.- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e práctica docente 3.1.- 

Proceso de ensino 

- Conseguiuse a participación activa so alumnado (Positivo/Negativo/Proposta de 

mellora) 

- Conseguiuse crear situacións que favoreceran a aprendizaxe 
(Positivo/Negativo/Proposta de mellora) 

- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 

(Positivo/Negativo/Proposta de mellora) 

- Tomouse algunha medida para atender ao alumnado con NEAE 

(Positivo/Negativo/Proposta de mellora) 

- Valorouse o traballo na aula (Positivo/Negativo/ Proposta de mellora) 
 
3.2.- Práctica docente 

 

- As explicacións xerais para todo o alumnado foron axeitadas 
(Positivo/Negativo/Proposta de mellora) 

- Intercalouse o traballo individual e en grupo (Positivo/Negativo/Proposta de mellora) 

- Incorporáronse as TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe (Positivo/Negativo/Proposta 
de mellora) 

- Utilízanse estratexias metodolóxicas en función de cada tema 
(Positivo/Negativo/Proposta de mellora) 

 

4.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave 
 

Descrición do modelo competencial. 
 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos 

contidos desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As 

competencias non se estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de 

aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento mediante 

metodoloxías de aula activas. 

 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable polo 



 

que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun 

xeito máis preciso. Podemos encontrar entre tres e seis indicadores por competencia. 

 
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 

chamamos descritores da competencia que “describen” ao alumno competente neste 

ámbito. Por cada indicador encontraremos entre tres e seis descritores redactados en 

infinitivo. 

 
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais 

redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 

concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, 

será concreto e obxetivable e indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades 

deseñadas. 

 
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido 

para o proxecto aplicable a toda materia e curso. 

 
Na área de Música 

Na área de Música incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 

sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos entender, coñecer e 

investigar a través de diferentes códigos todo o referente ao coñecemento artístico, de forma 

máis concreta, o coñecemento musical. 

 
Así mesmo, a tecnoloxía permitirá desenvolver a capacidade do alumnado para afondar no 

coñecemento da linguaxe artística. 

 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

 
• Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

 
• Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

 
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as repercusións 

para a vida futura. 
 

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
 

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 
 

• Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 



 

 
• Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. 

 
• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera materia. 

 

 
Comunicación lingüística 

 
Esta competencia permitiranos dotar de ferramentas o alumnado para que poidan acceder ao 

coñecemento do mundo da música e da danza. 

 
As ferramentas posibilitarán que se inicien na expresión e a comunicación a todos os niveis. 

A comprensión, a percepción... serán habilidades que irán adquirindo a medida que o 

desenvolvemento da súa linguaxe vaia crecendo. 

 
Procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada unha das unidades 

didácticas. 

 

Os descritores que utilizaremos serán: 
 

• Comprender o sentido dos textos escritos. 
 

• Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 

 
• Gozar coa lectura. 

 
• Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 

 
• Compoñer distintos tipos de texto creativamente con sentido literario. 

 
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 

atenta ao interlocutor... 

 
•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas 

situacións comunicativas. 

 
• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación. 

 
Competencia dixital 

 
Esta competencia permitiranos dotar de ferramentas o alumnado para que cree as súas 

propias producións nas súas múltiples facetas favorecendo o coñecemento de diferentes 

manifestacións culturais nos diferentes planos da música e a danza. 



 

 
Na área de Música adestraremos os descritores seguintes: 

 
• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 
 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
 

• Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
 

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 
Conciencia e expresións culturais 

 
Esta competencia permitirá ao alumnado gozar e enriquecerse de expresións no mundo 

artístico e cultural da música e a danza que poida achegar o seu ámbito e mesmo outras 

culturas. Levaranos a valorar as creacións artísticas propias e as doutros. 

 
Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

 
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

 
• Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

 
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 
 

 
Competencias sociais e cívicas 

 
A área de Música permitiranos facer confluír diversos aspectos como o diálogo, a 

participación, o respecto, a riqueza da diversidade, a convivencia que favorezan diferentes 

realidades presentes na nosa sociedade. Os indicadores desta competencia poden facilitar o 

adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a continuación: 

 
• Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

 
• Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de Dereito 

referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española. 



 

 
• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

• Mostrar dispoñibilidade para a colaboración activa en ámbitos de participación establecidos. 
 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
 

• Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

 

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

A área de Música comporta unha actitude positiva que presupón flexibilidade e oportunidade; 

por iso, esta competencia fomentará unha vertente máis social que implica desenvolver 

habilidades e actitudes relacionadas co liderado de proxectos que comportan confianza nun 

mesmo, empatía, habilidades de diálogo e cooperación, organización de tempos e tarefas... 

para alcanzar todo aquilo que se propoñan. 

 

Neste caso, os descritores a adestrar serían: 
 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 
• Ser constante no traballo superando as dificultades. 

 
• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

 
• Contaxiar entusiasmo pola tarefa e a confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. 

 
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 
• Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa 

 
• Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven. 

 
• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 
Aprender a aprender 

 
Esta competencia dentro desta área permitiranos a posibilidade de iniciar o alumnado na 

aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de forma cada vez máis eficaz e autónoma 

de acordo aos obxectivos propostos e ás necesidades que se teñan. A área de Música vainos 

levar a planificar, secuenciar, avaliar... 



  

tanto en proxectos de forma individual coma de forma colectiva. 

 
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

 
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

 
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

 
• Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 
• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

 
• Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

 
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos 

resultados intermedios. 
 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 
 

 
4.1.- Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso 

 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales 

como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional se traballarán desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o 

proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible. 

 
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 

axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 

valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 

 
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar 

desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas 

fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

5.- Organización e secuenciación de contidos 

 
Bloque 1. Escoita. 

 
O medio acústico na saúde e na convivencia. A actitude de escoitar. O silencio. 

As calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade. 
 



  

Obras vocais con distintas voces: masculina, feminina e voces brancas. Diferenciación de 

monodia e polifonía. 

Recoñecemento de timbres e calidades de materiais sonoros 
 

diversos. Formas musicais: roldou (estrofas e retrousos), ostinato e canon. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 
 

Recursos da voz: improvisación vocal, emisión, articulación, vocalización e respiración. 

Canto con acompañamento instrumental. 

Canto en grupo: ostinatos melódicos e rítmicos. 

 
Iniciación ao canto polifónico mediante o procedemento de canon. 

 
Calidades do son: duración, intensidade, timbre, altura e a súa representación. 

 
Grafía convencional: figuras (negra, corchea, silencio), notas (mi, sol, la), pentagrama, 

clave de sol, escala (pentatónica, diatónica), compás (binario e ternario). 

 
Familias de instrumentos: instrumentos de percusión, de corda (fregada, pulsada, 

percutida), de vento. A frauta doce. Profesionais da música. 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 
 

O sentido musical a través do control corporal. 

 
Control do corpo: movemento, repouso e desprazamento polo espazo. Canción 

xestualizada. 

A danza como expresión musical de ritmos e como expresión de sentimentos, emocións e 
imaxinación. 

 
 

6.- Concrecións metodolóxicas 
 

Non cabe un estudo completo da historia da humanidade no que non se considere a 

presenza da arte en todas as súas posibilidades. Ao igual que acontece con outras linguaxes, 

o ser humano utiliza tanto a linguaxe plástica coma o musical para comunicarse co resto de 

seres; neste caso, incidimos na linguaxe musical como ferramenta 



  

para poder expresar as vivencias, os sentimentos, todo aquilo que acontece dentro dun 

mesmo coa oportunidade de poder contalo a outros. 

 
Dende esta perspectiva, entender, coñecer e investigar, desde idades temperás, os 

fundamentos da devandita linguaxe van permitir ao alumnado o desenvolvemento da atención, 

a percepción, a intelixencia, a memoria, a imaxinación e a creatividade. Ademais, o 

coñecemento musical facilitará o desfrute do patrimonio cultural e artístico, ao valorar e 

respectar as achegas que se foron engadindo este. 

 
Debemos de ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais, polo que 

haberá que poñer en xogo diferentes habilidades para que o propio alumno coñeza onde 

residen as súas fortalezas. 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudaranos a definir a predominancia de 

cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar estarán pensadas desde a 

teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a 

adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida. 

 
Nesta área, os alumnos poderán desenvolver diferentes habilidades para a interpretación 

musical podendo á vez comprobar a capacidade expresiva e creativa desde o coñecemento e 

a práctica da danza. 

O profesorado favorecerá o traballo en grupo colaborador de forma que o alumnado 

recoñeza o seu propio papel e o dos demais compoñentes do grupo como fonte importante de 

coñecemento, de forma que todos, nenos e nenas, gocen do proceso de creación tanto ou 

máis que da obra final. 

 
Os contidos da área de Música están organizados arredor duns conceptos fundamentais 

vinculados a un contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o 

coñecemento se transforme en acción e aplicalo a proxectos reais próximos ao alumnado. 

 
 

6.1. Adaptacións COVID 19 

 
Con motivo da COVID 19, adaptouse a programación do curso 2021-2022 ás circunstancias 

excepcionais que provocou a enfermidade. 

 
- Na aula será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas dá mesma. 

-  O material que sexa compartido,( instrumentos Orff, mesas…) debe de ser desinfectado 

unha vez terminada a clase. 

-  Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos 



  

comúns de uso privativo. 

- As danzas serán sen contacto e de forma distanciada. 

- Respecto a utilización de instrumentos de vento (especialmente non caso da frauta) 

como ten que haber unha distancia interpersoal de 3 metros este ano será imposible a 

súa práctica. 

 

 

    A programación contemplará 3 escenarios diferentes: ensinanza presencial, semipresencial e 

telemática. 

 

  No caso da ensinanza semipresencial, os días que veñan a clase faremos explicacións de 

nova materia e algunha actividade instrumental ou de movemento, despois terán na Aula virtual 

exercicios para facer de forma interactiva, enlaces a audicións que posteriormente 

comentaremos na aula e xogos de discriminación auditiva. 

 

 Chegado o caso de que a ensinanza teña que volver a ser telemática utilizaremos diversas 

canles de comunicación, a máis importante será a través da súa aula virtual, onde colgarei 

explicacións, exercicios, enlaces de audicións, danzas, xogos e pasatempos musicais, todos 

eles como medio para lograr os contidos plantexados. As tarefas poderán ser autocorrexibles e 

outras enviaranmas vía correo electrónico. Tamén faremos videochamadas en pequenos 

grupos. 

7.- Actividades extraescolares e complementarias 
 

Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar sobre estas catro 

cuestións: Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

Como resultaron as actividades? Cales gustaron máis? 

Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

8.- Criterios de avaliación 
 

Bloque 1. Escoita. 

 
1.  Coñecer a importancia do mantemento dun medio acústico adecuado para a mellora 

da saúde e a convivencia. 

 
2. Identificar as calidades en sons da natureza, do ambiente e do ámbito, tras a súa 

exploración auditiva. 
 

3. Recoñecer diferentes tipos de voz auditivamente. 
 



  

4. Recoñecer e describir algúns elementos musicais en pezas escoitadas na aula. 
 
 
 

Bloque 2. Interpretación musical. 
 

1.  Coñecer as posibilidades sonoras e musicais da voz adecuando a respiración e a 

postura corporal á interpretación vocal. 

 
2. Identificar elementos utilizados na representación gráfica convencional da música 

utilizando de forma apropiada termos técnicos propios da linguaxe musical. 

 
3. Recoñece por medio de imaxes e clasifica os instrumentos en familias nomeando 

algún deles. 

 
4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de pezas instrumentais coa frauta doce. 

5.  Buscar, seleccionar e organizar informacións en documentos gráficos e medios 

informáticos sobre diferentes profesionais da música (compositores, produtores, 

directores, intérpretes) mostrando unha actitude de respecto e valoración polo seu 

traballo. 

 
Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 

 
1.  Utilizar o corpo como expresión de sentimentos, emocións e imaxinación con control 

postural e coordinación coa música. 

2. Memorizar e interpretar por imitación danzas do propias do ámbito. 
 

8.1.- Criterios de cualificación e promoción 
 

 
FERRAMENTAS 

DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE 

NA CUALIFICACIÓN 

 

Observación sistemática e análise de tarefas 50% 

Probas escritas e orais 10% 

Interese, participación, atención e actitude 40% 

Cualificación 
total 

100% 

 
No caso de que a ensinanza volva a ser telemática os criterios de avaliación mudarán e 
pasarán a ser: 

 

- Participación en actividades propostas 40% 

- Probas escritas e exercicios 40 % 

- Interese pola materia, aportacións e realización de actividades opcionais 20%. 



  

 
Ao ser avaliación continua, a nota final será unha valoración global de todas a as 

avaliacións, polo que tanto as avaliacións 1ª, 2ª, 3ª como a avaliación ordinaria terán unha 

porcentaxe da cualificación dun 25% cada unha. 

 

9.- Estándares de aprendizaxe 
 

Bloque 1. Escoita. 

 
1.1.  Mantén unha actitude de respecto tanto nas audicións musicais como cando 

participan os seus compañeiros. 

1.2. Valora o silencio como necesario para a audición musical. 
 

2.1. Describe, oralmente e por escrito, algunhas calidades dos sons escoitados. 
 

2.2. Toma conciencia dos sons que o rodean recoñecendo a súa natureza. 
 

3.1. Coñece a diferenza entre as voces femininas, as masculinas e as brancas. 
 

3.2. Diferencia e define de xeito oral e por escrito a monodia da polifonía. 
 

4.1. Discrimina e clasifica en familias (corda, vento e percusión) os instrumentos que 

participan nunha obra musical orquestral. 

 
4.2. Descobre a organización dunha obra musical sinxela. 

 

4.3. Identifica as formas musicais (roldou, ostinato e canon) en obras musicais 
escoitadas. 

 
Bloque 2. Interpretación musical. 

 
1.1. Recoñece as posibilidades expresivas, sonoras e musicais da voz. 

 
1.2. Desenvolve hábitos correctos de respiración, posición e articulación para interpretar 

coa voz. 
 

1.3. Iníciase no canto polifónico mediante o procedemento do canon. 

 
2.1. Le e interpreta unha partitura sinxela escrita en linguaxe musical convencional en 

clave de sol. 
 

2.2. Interpreta correctamente figuras e silencios de redonda, branca, negra e corchea. 
 

2.3. Comprende e utiliza os conceptos de intensidade (piano, forte) cando interpreta. 
 

3.1. Discrimina e clasifica en familias (corda, vento e percusión) os instrumentos que lle 

son mostrados fisicamente ou por medio de imaxes. 

 
3.2. Nomea e describe as características dalgúns instrumentos. 



  

 
4.1. Coñece as partes da frauta doce. 

 
4.2. Iníciase no estudo da técnica da frauta doce. 

 
4.3. Interpreta pezas musicais coa frauta doce coas notas da man esquerda. 

5.1. Coñece a figura e a función do director e dos diferentes intérpretes en distintas 
agrupacións. 

 
Analiza e recolle información sobre directores e intérpretes destacados do noso pobo. 

4.4. Coñece as partes da frauta doce. 
 

4.5. Iníciase no estudo da técnica da frauta doce. 
 

4.6. Interpreta pezas musicais coa frauta doce coas notas da man esquerda. 
 

5.2. Coñece a figura e a función do director e dos diferentes intérpretes en distintas 
agrupacións. 

 
5.3. Analiza e recolle información sobre directores e intérpretes destacados do noso país. 

 
Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 

 
1.1. Axusta o propio movemento ao espazo e aos demais nos desprazamentos. 

 
1.2. Adecúa o xesto ao texto da canción. 

 
2.1. Escenifica unha danza ou coreografía sinxela en grupo. 

 
2.2. Coñece as danzas españolas máis representativas. 

 
9.1. Estándares de aprendizaxe básicos 

 
Bloque 1. Escoita 

 
- Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

- Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición 
dunha peza musical. 

- Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento e audicións e 
representacións musicais. 

- Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

- Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

- Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 
partitura sinxela. 

Bloque 2. Interpretación musical 
 

- Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 

- Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 

- Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

- Constrúe algún instrumento original ou similar a un existente. 



  

 
Bloque 3. Musica, movemento e danza 

 
- Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

- Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

- Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 
culturas. 
9.2 Estándares de aprendizaxe intermedios 

Bloque 1. Escoita 
 

- Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 
de obras musicais. 

 
Bloque 2. Interpretación musical 

 

- Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 
acompañamento. 

 
Bloque 3. Música, movemento e danza 

 
- Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 
 

9.3 Estándares de aprendizaxe avanzados 

 
Bloque 1. Escoita 

 
- Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes 

nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

- Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa 
estrutura. 

- Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos 
da música escoitada. 

 
Bloque 2. Interpretación musical 

 
- Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

- Crea unha peza musical a partir da selección, a combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

- Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais 

sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

10.- Evidencias para o portfolio 

 
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos 

portfolios de aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos 

planificando a realización e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución do 



  

estándar e detalle a súa evolución ao longo do curso. 

O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe consistente 

fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; pode pautarse a 

recollida de evidencias ou deixar a ao alumno que seleccione cales quere mostrar. Cada 

evidencia leva unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as dificultades 

encontradas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio pode realizarse 

en papel ou formato dixital. 

 

11.- Materiais e recursos didácticos 
 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

. Recursos fotocopiables con actividades para traballar a tarefa, actividades de reforzo e de 

ampliación e o rexistro de avaliación. 

 
Proponse a utilización do seguinte material para axudar á adquisición dos contidos: 

 
. Equipo de música con lector de CD audio. 

 
. Instrumentos de percusión. 

 
. Xogos, ringleiras e adiviñanzas para desenvolver e estimular a imaxinación e a creatividade. 
 

12.- Medidas de atención á diversidade 
De acordo coas características do alumnado deste grupo, lévanse a cabo medidas de 

atención para as súas necesidades educativas, mediante explicacións personalizadas e 

actividades de reforzo ou de ampliación. Asemade, lévanse a cabo medidas de control do 

comportamento xeral e particular mediante diferentes estratexias motivadoras que teñen na 

súa base o reforzo positivo de condutas esperadas e positivas. Tamén se realizan 

adaptacións metodolóxicas durante o desenvolvemento das clases de xeito que se adecúe o 

proceso de ensino ás características e necesidades de cada un. 

 Adecuación dos obxectivos priorizando e seleccionando os contidos ás características do 
alumnado. 

 Estratexias metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado: 

Aprendizaxe cooperativo, titoría entre iguais… 

 Adecuación das actividades aos diferentes niveles de competencia curricular do 

alumnado, respecto ao mesmo contido. 

 Selección de diferentes materiais e recursos para a realización das actividades 

procurando a motivación do alumnado. 

 Realización de actividades previas e complementarias ás propostas. 

 Exercicios de reforzo e de ampliación de cada unidade tendo sempre como base os 

contidos tratados nas mesmas. 



  

 Incidencia nos contidos que poidan supoñer máis dificultade. 

 Ampliación, profundización e enriquecemento dos contidos tratados nas unidades 

mediante traballos de investigación e experimentación para o alumnado con mellores 

aptitudes para a realización de actividade física 

 Utilización dos recursos das páxinas web especializadas para reforzar ou ampliar os 

contidos tratados en cada unidade. 

 

13.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas 
en relación cos resultados académicos e procesos de mellora 

 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización 

e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade 

didáctica proponse unha 

secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na 

aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no 

seu conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte 

curso. 

 

ASPECTOS A 
AVALIAR 

A DESTACAR... A MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
PERSOAL 

 
Temporalización das 

unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos na 

unidade 

   

Descritores 

e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas 
   

Estratexias
 metodolóxic
as 

seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridade nos
 criterios 

de avaliación 

   



  

Uso de diversas 
ferramentasde 

avaliación 

   

Portfolio de
 evidencias 

dos estándares 
deaprendizaxe 

   

Atención á diversidade 
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