
 

 

 

 

Programación 

3.º de EP 
 

Ciencias da natureza 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ÍNDICE 
 

1. Introdución e contextualización.  

2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, instrumentos de 

avaliación e criterios de cualificación.   

3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, para acadar os estándares de 

aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave. 

Materiais e recursos didácticos.  

4. Procedemento para a avaliación inicial. 

5. Procedemento de avaliación continua.  

6. Outros aspectos de interese. 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

 
 
 

 

 

 

 



1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), entendemos por currículo a 

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de concreción curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a 

adaptación das ensinanzas mínimas establecidas a nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Primaria, á realidade e características do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os mestres adaptan o currículo preestablecido polo Estado e as 

Comunidades Autónomas, concretado despois polos centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás particularidades, necesidades e 

intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos 

de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; xustificación/contextualización; relación cos elementos do 

currículo (competencias, obxectivos, contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e estándares); temporalización; 

desenvolvemento das unidades didácticas; metodoloxía; atención á diversidade; plans, proxectos e programas; avaliación e conclusión. 

En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa (LOMCE), que modifica á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os correspondentes Reais Decretos, Decretos, 

Ordes e Instrucións que as desenvolven. Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo 

básico da EP, e a súa concreción para Galicia a través do Decreto 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP para a CCAA de 

Galicia. O resto da normativa de interese será presentada ao longo da programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e particularidades do alumnado. É necesario ter en conta 

aspectos psicoevolutivos propios dos alumnos.  

 

 



No que se refire ó curso de 3º respecto ós resultados do curso pasado 

 

Grao de consecución dos obxectivos e as competencias 

En xeral o grao de consecucións de obxectivos ecompetencias foi  bo. 

 

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

 

 

 

 

 

No que se refiere a convivencia e disciplina 

  

Este grupo de alumnos/as mantivo durante todo o curso unha boa convivencia. Son rapaces moi inquedos e con moito protagonismo individual ao mesmo tempo  

traballadores e colaboradores; tan só en situacións puntuais, propias desta idade, xurdiron altercados sen maior importancia. Tivemos algún caso os que lles custou 

moito manter as normas. Aínda así a evolución ao longo do curso foi  aceptable. 

A coordinación cos pais foi positiva. Adicouse unha hora semanal para recibilos, permitindo os titores flexibilidade horaria no caso de non poder acudir á hora 

establecida. 

A principio de curso fíxose unha reunión cos pais/ nais/ titores legais na que se informou das normas e liñas xerais de funcionamento da aula. 

Na 2º e 3º avaliación as reunións fixéronse individuais para comentar notas, o progreso dos alumnos/as e o seu comportamento en momentos específicos.  

A relación cos pais foi satisfactoria, colaborando sempre que fixo falta. 

 

 

 

Curso Nº 
alumnos 

Aproban 
todas 
áreas 

Suspenden 
unha área 

Suspenden 
dúas áreas 

Suspenden 
3 ou máis 
áreas 

Promocionan 
superando 
obxectivos 

Promocionan 
sen superar 
algún 
obxectivo 

Promocionan 
por 
imperativo 
legal 

Non 
promocionan 

2ºEP 37 32 0 1 4 32 1 2 2 



 

2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 

competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de 

cualificación.  
 

 

Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para Ciencias da Natureza 3.º EP 

 

A continuación, situaremos os elementos curriculares nunha táboa para poder establecer unha relación visual entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valores cívicos e sociais 

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. O autocoñecemento. Identificación das 
características persoais e dos trazos de identidade, as 
propias capacidades e necesidades. 
B1.2. Habilidades comunicativas. Expresión de 
vivencias e sentimentos de forma construtiva. 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun 
mesmo/a tomando decisións meditadas e 
responsables, baseadas nun bo 
autoconcepto. 

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

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. 

B1.3. O autoconcepto. A autovaloración; os trazos de 
personalidade. A autoconciencia emocional. A 
respectabilidade e a dignidade persoal. O estilo 
persoal positivo. 

B1.2. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

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

B1.4. As emocións. Identificación, recoñecemento, 
expresión e verbalización. Causas e consecuencias. 
Asociación pensamento-emoción. 
B1.5.O autocontrol. A regulación dos sentimentos. As 
estratexias de reestruturación cognitiva. A resiliencia. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo 
empregando as emocións de forma 
positiva. 

VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á toma de decisión. 

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

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

B1.6. A responsabilidade. O sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e aos demais. Valoración do erro 
como factor de aprendizaxe e mellora. 

B1.4. Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

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

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

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

B1.7. A autonomía persoal e a autoestima. Seguridade 
nun mesmo, iniciativa, autonomía para a acción, 
confianza nas propias posibilidades. A toma de 
decisións persoal meditada. Tolerancia á frustración. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 
decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar 
frustracións e sentimentos negativos ante 
os problemas. 

VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia para facer 
fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

B1.8. A iniciativa persoal. As accións creativas. A 
consecución de logros. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas 
escolares con seguridade e motivación. 

VSCB1.6.2. Define e formula claramente problemas 
de convivencia. 



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.9. A responsabilidade. Causas e consecuencias 
das accións propias. A toma de decisións persoais 
meditadas: técnicas e recursos. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e aos demais. A 
asunción dos propios actos. 

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a 
cabo mediante unha toma de decisión 
persoal, meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. 

VSCB1.7.1.Reflexiona, respondendo a preguntas, 
as consecuencias das súas accións. 

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

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCCT CSIEE 

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

 X     X 

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. 

X X      

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

X X     X 

VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á toma de decisión.  X     X 

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

 X     X 

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

X X     X 

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

 X     X 

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

 X     X 

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

 X X    X 

VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia para facer 
fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

 X     X 

VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas 
escolares con seguridade e motivación. 

 X     X 

VSCB1.6.2. Define e formula claramente problemas 
de convivencia. 

X X      



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCCT CSIEE 

VSCB1.7.1.Reflexiona, respondendo a preguntas, as 
consecuencias das súas accións. 

X X     X 

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

 X     X 

TOTAL 5 14     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES CÍVICOS E SOCIAIS  

BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS  
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2.1. As habilidades de comunicación. A percepción e 
o emprego do espazo físico na comunicación. Os 
elementos da comunicación non verbal que favorecen 
o diálogo: ton de voz e maneira de falar. Adecuación a 
diferentes contextos. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 
emocións, empregando coordinadamente 
a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, 
sentimentos e emocións. 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os 
elementos da comunicación verbal e non verbal, en 
consonancia cos sentimentos. 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en 
relación coa non verbal en exposicións orais. 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 
argumentos. 

B2.2. Estratexias da linguaxe oral como instrumento de 
comunicación: escoitar, preguntar, argumentar. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a 
comunicación desde o punto de vista da persoa que 
fala. 

VSCB2.2.2. Colabora en proxectos grupais 
escoitando activamente, demostrando interese 
polas outras persoas. 

B2.3. A comunicación expresiva. Os elementos da 
comunicación que favorecen o diálogo. Iniciación,  
mantemento e finalización de conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos que facilitan e 
dificultan a comunicación. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 
cunha maneira de falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, tendo en 
conta os factores que inhiben a 
comunicación para superar barreiras e os 
que permiten lograr proximidade. 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións 
para mellorar a comunicación. 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 
interlocutores. 

B2.4. A aserción. Exposición e defensa das ideas 
propias con argumentos fundados e razoables 
empregando estratexias de comunicación construtivas. 

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas. 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. 

B2.5. O diálogo. A busca do mellor argumento. A 
creación de pensamentos compartidos a través do 
diálogo. A inferencia e o sentido da expresión dos e 
das demais. A escoita activa e a axuda. 

B2.5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha persoa 
adulta, diferentes ideas e opinións para atopar os 
seus aspectos comúns. 

B2.6.A intelixencia interpersoal. A empatía: atención, 
escoita activa, observación e análise de 
comportamentos. O altruísmo. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais 
básicas. 

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

B2.7. O respecto, a tolerancia e a valoración do outro. 
Análise de situacións na escola e fóra dela que 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo 
e aceptando as diferenzas 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas 
individuais. 



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

producen sentimentos positivos ou negativos no 
alumnado. 

VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as calidades 
doutras persoas. 

B2.8. As condutas solidarias. A disposición de apertura 
cara aos demais: compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas de cohesión de grupo. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do 
grupo, amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do 
grupo. 

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no intercambio de 
afecto e a confianza mutua. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCCT CSIEE 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, 
sentimentos e emocións. 

X X     X 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos 
da comunicación verbal e non verbal, en consonancia 
cos sentimentos. 

X X      

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en 
relación coa non verbal en exposicións orais. 

X  X    X 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. X X      

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a 
comunicación desde o punto de vista da persoa que 
fala. 

X X      

VSCB2.2.2. Colabora en proxectos grupais escoitando 
activamente, demostrando interese polas outras 
persoas. 

 X X    X 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións 
para mellorar a comunicación. 

X X      

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. X X      

VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas. X X     X 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. X X      

VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha persoa 
adulta, diferentes ideas e opinións para atopar os seus 
aspectos comúns. 

X X X     

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais 
básicas. 

 X      

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

 X     X 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas 
individuais. 

 X      



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCCT CSIEE 

VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as calidades 
doutras persoas. 

 X      

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do 
grupo. 

 X     X 

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais 
amigables, baseadas no intercambio de afecto e a 
confianza mutua. 

 X     X 

TOTAL 10 16 3    7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

BLOQUE 3 :  A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B3.1 Responsabilidade no exercicio dos dereitos e dos 
deberes individuais nos grupos nos que se integra e 
participación nas tarefas e decisión destes. A 
disposición de apertura cara ao outro, ao compartir 
puntos de vista e sentimentos. 

B3.1 Resolver problemas en colaboración, 
poñendo de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos. 

VSCB3.1.1 Establece relacións de confianza cos 
iguais e coas persoas adultas. 

VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos e resolve 
problemas en colaboración. 

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. 

B3.2 A interdependencia e a cooperación. A 
interdependencia positiva e a participación equitativa. 
As condutas solidarias. A aceptación incondicional do 
outro. A resolución de problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos e das demais. A 
disposición de apertura cara ao outro, o compartir 
puntos de vista e sentimentos. 
B3.3. Estruturas e técnicas da aprendizaxe 
cooperativa. 

B3.2 Traballar en equipo favorecendo a 
interdependencia positiva e amosando 
condutas solidarias. 

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e 
recibir axuda para a aprendizaxe. 

VSCB3.2.2. Practica as estratexias de axuda entre 
iguais. 

VSCB3.2.3. Practica as estratexias de axuda entre 
iguais 

VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o traballo 
en equipo. 

VSCB3.2.5. Emprega destrezas de 
interdependencia positiva. 

B3.4. Elaboración de normas de convivencia da aula e 
do centro positivas, facilitadoras e asumidas polo 
grupo e pola comunidade. Valoración da necesidade 
de normas compartidas que regulan a convivencia 
frutífera no ámbito social. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa, empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

VSCB3.3.1. Participa na elaboración das normas da 
aula. 

VSCB3.3.2. Respecta as normas do centro escolar. 

B3.5. A resolución de conflitos. A linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. A transformación do conflito 
en oportunidade. 

B3.4. Participar activamente na vida cívica 
de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as fases da 
mediación e usando a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, intencións 
e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, coa axuda dunha 
persoa adulta, de modo construtivo. 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos e intencións nas 
relacións interpersoais. 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións e sentimentos das 
partes en conflito. 

B3.6. Identificación, recoñecemento e valoración dos 
dereitos de todos os nenos e de todas as nenas do 
mundo recoñecidos nas declaracións universais, no 
Estatuto de autonomía de Galicia e na Constitución 
española. 

B3.5. Comprender a importancia dos 
dereitos da infancia valorando as condutas 
que os protexen. 

VSCB3.5.1.Expón os dereitos básicos da infancia. 



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B3.7. As diferenzas de sexo como un elemento 
enriquecedor. Análise das medidas que contribúen a 
un equilibrio de xénero e a unha auténtica igualdade 
de oportunidades. Identificación e rexeitamento de 
desigualdades entre mulleres e homes no mundo 
laboral e na vida cotiá. 

B3.6. Participar activamente na vida cívica 
valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e mulleres. 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en 
diferentes situacións escolares. 

VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades 
independentemente do seu sexo. 

B3.8. A educación viaria. Respecto cara ás normas de 
mobilidade viaria. Identificación das causas e grupos 
de risco nos accidentes de tráfico. 
B3.9. Identificación de actitudes e de estratexias 
persoais e colectivas que contribúen a consolidar 
condutas e hábitos viarios correctos. 

B3.7. Valorar as normas de seguridade 
viaria, analizando as causas e 
consecuencias dos accidentes de tráfico. 

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

VSCB3.7.2 Expón as causas de diferentes 
accidentes de tráfico. 

VSCB3.7.3.Explica as consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCCT CSIEE 

VSCB3.1.1 Establece relacións de confianza cos 
iguais e coas persoas adultas. 

 X     X 

VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos e resolve problemas 
en colaboración. 

 X     X 

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. 

 X     X 

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e recibir 
axuda para a aprendizaxe. 

 X X    X 

VSCB3.2.2. Practica as estratexias de axuda entre 
iguais. 

 X X    X 

VSCB3.2.3. Practica as estratexias de axuda entre 
iguais 

 X X    X 

VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o traballo en 
equipo. 

 X      

VSCB3.2.5. Emprega destrezas de interdependencia 
positiva. 

 X X    X 

VSCB3.3.1. Participa na elaboración das normas da 
aula. 

 X     X 

VSCB3.3.2. Respecta as normas do centro escolar.  X      



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CCL CSC CAA CD CCEC CMCCT CSIEE 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, coa axuda dunha 
persoa adulta, de modo construtivo. 

 X     X 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos e intencións nas 
relacións interpersoais. 

X X      

VSCB3.4.3. Analiza as emocións e sentimentos das 
partes en conflito. 

 X     X 

VSCB3.5.1.Expón os dereitos básicos da infancia. X X      

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en 
diferentes situacións escolares. 

 X     X 

VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades 
independentemente do seu sexo. 

 X     X 

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

 X     X 

VSCB3.7.2 Expón as causas de diferentes accidentes 
de tráfico. 

X X      

VSCB3.7.3.Explica as consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

X X  X  X  

TOTAL 4 19 4 1  1 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, 

para acadar os estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das 

competencias clave. Materiais e recursos didácticos.  
 
Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e 

planificadas polo profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e alcanzar as 

competencias, obxectivos e contidos correspondentes. 

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para abordar as aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en 

constante revisión para comprobar as súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de encontrar opcións máis eficaces buscando posibilidades 

para mellorar a calidade educativa. 

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á atención individualizada, á prevención de dificultades de aprendizaxe e a 

posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estes contratempos.  

Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas actividades partirá do simple ao complexo, buscando soporte no 

contexto coñecido polo alumnado para poder ir afastándonos cara a ideas máis abstractas. Os contidos buscarán o desenvolvemento das 

competencias, coa intención de que o alumnado poida extrapolar os coñecementos e habilidades adquiridas na aula para aplicalas ao seu día a 

día. Os rapaces deben percibir utilidade no que están aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, colaborativo e participativo. O mestre 

actuará como guía do proceso cun papel regulador e motivador. 

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha serie de principios pedagóxicos, provenientes da teoría constructivista, 

que guiarán a nosa actividade docente: 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, axustándose á competencia curricular que lle corresponde nesa etapa 

educativa a nivel cognitivo, motriz e afectivo e social. Seguindo a Piaget o período dominante en Educación Primaria é o das Operacións 

Concretas, iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 

 Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa Zona de Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia 

entre o que o alumnado xa sabe e o que debe chegar a coñecer. 



 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos para que o alumno poida relacionar os novos contidos cos coñecementos que xa 

posúe, tal como sinala Ausubel e César Coll.  

 Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, aprender a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas 

propias estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos por eles mesmos. 

 Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o sensorial e a actividade física e psicomotora nun medio coñecido 

e compartido.  

Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e práctica docente como: 

 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a adquisición das competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

 Afectividade: envolvendo ao alumno nun ambiente relaxado, familiar e seguro. 

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado que determinan a diversidade. 

 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o traballo en equipo. Ademais, como indica Bruner, é importante a 

identificación co grupo social de referencia. 

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

 Carácter lúdico das actividades: recorrer ao xogo é unha estratexia moi eficaz e motivadora. 

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos establecendo relacións entre eles, axustándose á forma na que opera 

a mente dos rapaces. 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización de diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os 

procesos de ensinanza-aprendizaxe. 

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta que, nun contexto educativo determinado, sexa empregado cunha 

finalidade didáctica ou para facilitar o desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar a cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, 

laboratorio...  



 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: laminas, contos, murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

o Convencionais: libros, prensa, textos...  O libro de texto escollido é 

Valores sociais e cívicos. SM 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 

o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. Poderemos empregar programas informáticos educativos, 

webquest, páxinas web e blogs entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temporalización  

Tendo como base o libro de texto escollido a temporalización queda da seguinte maneira: 

 

UD Avaliación 

O PROXECTO DE FACER UN MUNDO MELLOR PRIMERA 

SOMOS ÚNICOS 

NECESITÁMONOS UNS A OUTROS SEGUNDA 

A CONFIANZA NOS DEMAIS 

A CONVIVENCIA E A DIGNIDADE TERCERA 

A FELICIDADE : UN PROXECTO COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Procedemento para a avaliación inicial. 
 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL que actuaron no grupo o ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente durante a primeira semana do curso a través da observación directa, 

do traballo diario e de fichas de seguimento. 

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de setembro ou primeira de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Procedemento de avaliación continua.  
. 

A avaliación será continua, xa que estará 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. 

A avaliación será global, pois referirase ás competencias clave e aos obxectivos da etapa e a aprendizaxe do alumnado no conxunto das áreas que a integran. 

Os referentes serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables establecidos para cada un dos cursos e para todas as áreas. A 

avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais terá como referente os criterios de avaliación establecidos nas propias adaptacións curriculares 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumentos de avaliación  

 Probas escritas: pode ser calquera proba que recolla a información nun texto de forma escrita.  

Exemplos: exames, ditados, controis diarios, fichas de repaso, redaccións 

 

 Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de extensión variable utilizando como medio preferente a expresión verbal pola vía 

oral.  

Exemplos: exposicións, presentacións,faladoiros,debates, charlas 

 Tarefas finais (competenciais): conxunto de exercicios e actividades que perseguen a realización dun produto final significativo e próximo ao 

contorno cotián. Nel requírese o manexo de diversas habilidades para resolver problemas en contornos relevantes de forma autónoma.  

Exemplos: 

– Debates, investigacións, construcción de máquinas simples, enquisas 

 Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa 

organización e limpeza. 

 Observación diaria: valoración do traballo de cada día, instrumento moi utilizado para calibrar hábitos e comportamentos desexables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de cualificación 

  
CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

VALORACIÓN  

 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 3.º  

Valoración dos contidos e 

competencias adquiridas ou 

desenvolvidas na unidade 

40% 

 Realización de probas escritas ao finalizar cada unidade e ao final do trimestre 

 

Realización do traballo na aula: 

 Realización adecuada do 

traballo 

 Organización dos materiais 

 Presentación do caderno 

40%  Caderno 

 Rexistro de actividades da clase 

 Rexistro de organización de materiais 

 Traballo diario 

Realización do traballo na 

casa: 

Deberes e traballos específicos 

10% 

 Rexistro de entrega de deberes no tempo 

 Puntuación de corrección dos deberes 

Valoración de actitudes na 

aula: 

 Escoita 

 Participación 

 Esforzo 

 Colaboración 

 Comportamento  

10% 

 Rexistro de participación 

 Rexistro de actitude na aula 

 
È necesario acadar un porcentaxe mínimo en cada apartado ( a metade ), para poder aprobar a materia. 



 

6. Outros aspectos de interese.  

 
 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 Temas transversais 

 

o Educación para a igualdade. 

o Educación para a saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Participaremos en todas as programadas polo centro (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 

Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a medida que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

 

Cada profesor/a deberá ter o plan de apoio de cada un dos seus alumnos/as con NEAE 

 

 Exames e controis escritos : 

               

             Os exames e controis escritos poden ser revisados por pais e nais no centro



7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación con los alumnos. 

 
Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 4 5 

Os alumnos traballan da seguinte 

maneira 

De forma individual      

Por parellas      

En pequeno grupo      

En gran grupo      

Os exercicios que propoño son do 

seguinte tipo 

Cerrados e ríxidos (do libro)      

Abertos, procedimentais, 

proxectos 

     

Facilitan o traballo cooperativo      

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC      

 Facilito o aprendizaxe autónomo      

 Baséome nas explicacións teóricas 

do libro 

     

Como paso as horas lectivas? Poñendo silencio      

 Impartindo teoría e explicacións      

 Guiando ós alumnos no seu 

traballo 

     

 Observando      

 Correxindo      

Grao de motivación do alumnado       

Grao de participación das familias       



 

8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 
 

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade desta programación: 

 

Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      

 


