
CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
PÁXINA
1

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de MATEMÁTICAS      3º
Grao Consecución  A: Acadado  PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Identificar e nomear números de cinco cifras.

Comprender o enunciado dun problema identificando a pregunta e recoñecer os datos necesarios para resol-
velos.
Resolver problemas sinxelos da vida cotián.

Calcular sumas de tres números de ata cinco cifras con levadas.

Calcular restas con levadas e comprobalas mediante a proba.

Calcular multiplicacións por unha e dúas cifras.

Memorizar e aprender as táboas de multiplicar.

Identificar e empregar os conceptos dobre e tripla.

Calcular divisións con divisor dunha cifra e comprobalas mediante a proba.

Coñecer e empregar os conceptos de metade, terzo e cuarto.

Realizar cálculo mental das catro operacións con números sinxelos.

Coñecer os termos da suma, resta, multiplicación e división.

Coñecer o metro coma unidade principal de lonxitude.

Coñecer e empregar cm. e km. para medir lonxitudes diferentes.

Coñecer e empregar o litro coma unidade principal de medida de capacidade e o medio e cuarto litro coma 
medidas menores.
Coñecer e empregar o kilo coma unidade principal de medida de masa e o medio e cuarto kilo coma medidas 
menores.
Coñecer as horas e os minutos nun reloxo.

Recoñecer e empregar moedas e billetes de euro para realizar compras. 

TOTAL
NOTA 



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
PÁXINA
2

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de L. CASTELÁN  e  L. GALEGA   3º
Grao Consecución  A: Acadado PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Ler un texto de maneira fluída e coa entoación adecuada e interpretar o sentido do mesmo identificando a 
súa información máis relevante.
Manter unha conversación cunha persoa de maneira fluída.

Coñecer o vocabulario propio do nivel.

Expresar as súas propias ideas co vocabulario adecuado.

Escribir de maneira correcta textos breves e sinxelos.

Presentar os traballos de maneira limpa e ordenada.

Recoñecer regras ortográficas sinxelas.

Identificar oracións, palabras e sílabas.

Empregar signos de puntuación na escritura de textos.

Recoñecer sinónimos, antónimos, aumentativos e diminutivos.

Recoñecer familias de palabras e campos semánticos.

Identificar nomes e adxectivos.

Utilizar formas verbais e recoñecer o seu tempo.

Ordenar palabras alfabeticamente.

TOTAL

NOTA 



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
PÁXINA
3

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de CIENCIAS SOCIAIS      3º
Grao Consecución  A: Acadado  PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Distinguir os compoñentes do Sistema Solar.

Coñecer as características do planeta Terra e a súa forma de representala.

Identificar os movementos da Terra e as súas consecuencias.

Coñecer o movemento da Lúa e as súas fases.

Identificar a atmosfera coma escenario dos fenómenos meteorolóxicos.

Coñecer o ciclo da auga.

Coñecer os elementos básicos das paisaxes de Galicia.

Valorar a importancia de respectar normas básicas de educación vial.

Coñecer e valorar o noso patrimonio natural ,histórico,lingüístico e
cultural.

TOTAL
NOTA



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
PÁXINA
4

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de CIENCIAS NATURAIS   3º
Grao Consecución  A: Acadado PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento.

Coñecer a función dos sentidos.

Distinguir seres vivos de seres inertes.

Coñecer as función vitais dos seres vivos.

Recoñecer as etapas da vida das persoas.

Establecer grupos de animais segundo a súa alimentación, reprodución,...

Coñecer a función dos alimentos e valorar a importancia dunha dieta equilibrada e duns hábitos saudables.

Diferenciar e recoñecer as partes da planta e da flor.

Distinguir as formas nas que podemos atopar a auga na natureza e
coñecer o ciclo da auga.
Identificar as fontes de enerxía e a súa importancia na vida cotiá.

Coñecer e manipular máquinas sinxelas e valorar a importancia da tecnoloxía para mellorar as condicións 
de vida e traballo.
Valorar a biodiversidade e a súa conservación.

Desenvolver actitudes individuais e colectivas fronte a determinados
problemas medioambientais.

TOTAL

NOTA



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
PÁXINA
5

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de Lingua Inglesa      3º
Grao Consecución  A: Acadado  PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese.

Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas.

Recoñece o léxico principal, identificando palabras e frases esenciais. 

Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos. 

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves.

Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

Comprende a idea principal dunha historia sinxela.  

Escribe frases sinxelas traballadas previamente de forma oral.

Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sinxelos. 
Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de aula, ler
textos sinxelos e escribir con léxico traballado de forma oral.
Coñece algúns aspectos socioculturais dos países de fala inglesa. 

Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese.

TOTAL
NOTA 


