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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  

Esta programación fará referencia ó currículo recollidonaLei Orgánica 8/2013 

de 9 de Decembro para a mellora da calidade educativa, (L.O.M.C.E), o 

D.105/2014, do 4 de setembropolo que se establece o currículo na 

Educación Primaria en Galicia, e no referente áavaliacióná Orde do 9 de 

Xuño de 2016 pola que se establece a avaliaciónna educación primaria en 

Galicia. 

   A programación é un proxecto de intervención educativo, deseñado para un 

grupo concreto, que ten como referencia a dito grupo e o Proxecto Curricular 

establecido para todo o centro. 

A programación é un proceso continuo, polo que debe ser aberta e flexible para 

poder modificar os seus elementos e ademais debe ser axeitadaó alumnado e 

debe concretar o plan de actuación que se ten que levar a cabo na aula. 

 

 Contextualización 

 

O noso centro está situado no Concello de Ferrol, e data do ano 1982. 

Imparte as ensinanzas de Educación Infantil (3-6 anos) e Educación Primaria 

(6-12 anos). 

Escolarizamos ao redor de 225 alumnos/as, de procedencia diversa, aínda que 

maioritariamente asentados nacidade desde hai anos. 



Ten servizo de comedor e está instaurada a xornada única cun horario de 9 a 

14 h., levándose a cabo actividades extraescolares pola tarde.  

A aula de 3º de Educación Primaria no curso actual 2020-2021 está formada 

por 21 alumnos/as, dos cales 12 son nenas e 9 son nenos. É unha clase moi 

heteroxénea en canto a ritmos e estilos de aprendizaxe. 

Estruturación do espazo da clase:  

A aula estrutúrase en recantos de traballo: recanto da biblioteca de aula e 

xogos, recanto do ordenador, reprodutor de Cd e proxector. 

Organización do alumnado: 

Tendo en conta a situación deste ano con relación ao Covid-19, os alum@s 

están sentados de tal forma que manteñan a distancia que nos di a Xunta de 

Galicia: 1,5 metros, levando sempre a cabo todas as medias de seguridade e 

de hixiene necesarias tanto dentro como fóra da aula. 

Organización do traballo: 

O traballoorganizarasetendo como obxectivos a continuidade e afianzamentona 

adquisición de rutinas, hábitos, a potenciación da autonomía dos alumnos e 

alumnas e a consolidación da lectoescritura. 

Esta programación vai destinada a este grupo de 3º de E.P.   

A implicación, relación é colaboración coas familias é boa. 

 

Comunidade educativa.Os medios humanos cos que conta o C.E.I.P. Esteiro 

son os seguintes: 



Persoal docente: 

Persoal non docente:conserxe e persoal de limpeza. 

As familias e a ANPA:constitúenunha parte esencial dentro do proceso de 

ensino – aprendizaxe do alumnado, por iso é importante que exista unha boa 

relación entre familia e escola. Cada titor/a de EI e EP conta cunha hora de 

atención ás familias, fixadana tarde dos martes. A preocupación dos pais / nais 

pola traxectoria educativa dos seusfillos/as é aceptable, e semprehai familias 

involucradas no proceso educativo dos seusfillos/as dunxeito activo en cada 

momento.ColaborancoConsello Escolar dunxeito activo, propoñendo 

actividades. 

 

Profesorado incluído dentro de 3º de Primaria. 

Mª Dolores Pérez Pérez – Titora de 3º. 

Area Pérez Piñeiro -  Mestra de Audición e Linguaxe. 

Patricia Rial Mosteiro – Mestra de Pedagoxía Terapéutica.  

Gonzalo Beceiro Bellas -  Mestre  E.F. 

Paula Díaz Rodríguez – Mestre  de lingua inglesa. 

Mª Dolores Paz López - Mestra de relixión católica 

Cristina Rodríguez González - Mestra de RelixiónEvanxélica. 

Elma Arias Rodríguez - Mestre  de educación musical 

  

 

 

 

 



2.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Unha posible definición de competencia básica podería ser “a capacidade de 

poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversas, os 

coñecementos, as habilidades e as actitudes e vaimáis alá do saber e do saber 

facer, incluíndo o saber ser ou estar“.  

Coas áreas do currículo preténdese que todos os alumnos/as alcancen os 

obxectivos educativos e, consecuentemente, que adquiran as competencias 

básicas. Con todo, non existe unha relación unívoca entre o ensino de 

determinadas áreas e o desenvolvemento de certas competencias. Cada unha 

das áreas contribúeaodesenvolvemento de diferentes competencias e, pola súa 

vez, cada unha das competencias básicas alcanzarase como consecuencia do 

traballo en varias áreas ou materias.  

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1.º Comunicación lingüística (CCL). 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 

3.º Competencia dixital (CD). 

4.º Aprender a aprender (CAA). 

5.º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7.º Conciencia e expresiónsculturais (CCEC). 



 

2.1. ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

A lectura comprensiva de textos informativos de temas relacionados coa área 

de coñecemento do medio natural e social permiten  a adecuada adquisición 

dos obxectivos da mesma. Ademaiscotraballo a partir de  mensaxes 

informativas e publicitarias, contribúese á creación de hábitos de consumo 

responsable. 

 

2. Competencia cultural e artística. 

 A lectura e valoración de obras literarias así como a  análise e realización de 

fotos, debuxos.. que acompañan ós diferentes tipos de textos permiten 

desenvolver as habilidades propias de esta competencia. 

 

3.Competencia en comunicación lingüística 

A utilización apropiada da lingua e o desenvolvemento de hábitos de lectura 

favorecen a adquisición desta competencia.  

 

4. Competencia matemática. 

Nocións como a secuencia temporal dunha historia, a numeración e ordenación 

de viñetas relacionadas cos textos,  correcta expresión lingüística dos números 

e a expresión clara e precisa de información contribúenaodesenvolvemento de 

habilidades relacionadas con esta competencia. 

 



5. Tratamento da información e competencia dixital. 

As estratexias de comprensión dos diferentes tipos de textos, a análise dos 

elementos que acompañan o texto (título, imaxe…) proporciona as destrezas 

necesarias para o tratamento da información. 

 

6. Competencia para aprender a aprender. 

 A área de linguacastelá no primeiro ciclo ten como logro fundamental a 

adquisición e consolidación do proceso lectoescritor sendo este unha das 

ferramentas básicas da aprendizaxe.  

O traballo da lectura e a escritura, en calqueralingua, debe ser ante todo unha 

labor de pracer. Ler debe ser un pracer, escribir debe ser unhafonte de 

expresión de pensamento individual e colectivo dos membros da aula..e ambas 

xuntas deben ser a forma de crear pensamento e polo tanto aprendizaxe. 

 

7. Autonomía e iniciativa persoal. 

A realización de actividades que favorezan a reflexión e a elaboración propia 

de diferentes tipos de textos facilita a adquisición desta competencia.  

 

8. Competencia social e cidadá. 

As habilidades e estratexias de  expresión oral e escoita activa do interlocutor 

comprendendo o que quere transmitir e as súasemocións son fundamentais 

para un axeitadodesenvolvemento social. A comunicación interpersoal 

favorecerá a comprensión da realidade social na que se vive. 

 

 



2.2. ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

A lectura comprensiva de textos informativos de temas relacionados coa área 

de coñecemento do medio natural e social permiten  a adecuada adquisición 

dos obxectivos da mesma. Ademaiscotraballo a partir de  mensaxes 

informativas e publicitarias, contribúese á creación de hábitos de consumo 

responsable. 

 

2. Competencia cultural e artística. 

 A lectura e valoración de obras literarias así como a  análise e realización de 

fotos, debuxos.. que acompañan ós diferentes tipos de textos permiten 

desenvolver as habilidades propias de esta competencia. 

 

3.Competencia en comunicación lingüística 

A utilización apropiada da lingua e o desenvolvemento de hábitos de lectura 

favorecen a adquisición desta competencia.  

 

4. Competencia matemática. 

Nocións como a secuencia temporal dunha historia, a numeración e ordenación 

de viñetas relacionadas cos textos,  correcta expresión lingüística dos números 

e a expresión clara e precisa de información contribúenaodesenvolvemento de 

habilidades relacionadas con esta competencia. 

 

5. Tratamento da información e competencia dixital. 



As estratexias de comprensión dos diferentes tipos de textos, a análise dos 

elementos que acompañan o texto (título, imaxe…) proporciona as destrezas 

necesarias para o tratamento da información. 

 

6. Competencia para aprender a aprender. 

 A área de linguacastelá no primeiro ciclo ten como logro fundamental a 

adquisición e consolidación do proceso lectoescritor sendo este unha das 

ferramentas básicas da aprendizaxe.  

O traballo da lectura e a escritura, en calqueralingua, debe ser ante todo unha 

labor de pracer. Ler debe ser un pracer, escribir debe ser unhafonte de 

expresión de pensamento individual e colectivo dos membros da aula..e ambas 

xuntas deben ser a forma de crear pensamento e polo tanto aprendizaxe. 

 

7. Autonomía e iniciativa persoal. 

A realización de actividades que favorezan a reflexión e a elaboración propia 

de diferentes tipos de textos facilita a adquisición desta competencia.  

 

8. Competencia social e cidadá. 

 As habilidades e estratexias de  expresión oral e escoita activa do interlocutor 

comprendendo o que quere transmitir e as súasemocións son fundamentais 

para un axeitadodesenvolvemento social. A comunicación interpersoal 

favorecerá a comprensión da realidade social na que se vive. 

 

2.3. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 



1.- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico  

As actividades que permiten obter, interpretar información e analizar datos  

sobre o noso contorno facilita a adquisición da competencia. 

 

2. Competencia cultural e artística  

Os contidos relacionados coas figuras xeométricas como poden ser a 

identificación ou a produción, así como a análise das diferentes figuras e 

corposxeométricoscontribúenaodesenvolvementodesta competencia. 

 

3.- Competencia en matemáticas  

As estratexias e habilidades relacionadas coa utilización da linguaxe e a 

observación para fixar conceptos xeométricos, de numeración, cálculo e 

realizar procesos de razoamento son necesarias para esta competencia.  

 

4. Competencia dixital e tratamento da información  

Algunhas habilidades e estratexias que relacionan a área de matemáticas coa 

adquisición da competencia son o uso do ordenador no tratamento e busca da 

información e a clasificación de datos seguindo determinados criterios. 

 

5.- Competencia para aprender a aprender  

 Os hábitos de esforzo para comprender, analizar e resolver actividades da vida 

cotiá, relacionar as aprendizaxes, relacionar  conceptos que presentan puntos 

de conexión e ecoñecer o que se aprendeu e o que falta por aprender son 

fundamentais para a consecución da competencia.  

 



2.4. ÁREA DAS CIENCIAS SOCIAIS E NATURAIS 

 

1. Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico 

Existen moitoscontidos e obxectivo que se traballan desde área e favorecen 

positivamente a adquisición da competencia como son comportares de acordo 

cos hábitos de saúde, relacionar os hábitos saudablescobenestar e 

saúdepersoal, realizar clasificacións de animais e plantas, valoración da 

relación dos animais no medio, recoñecer as transformacións producidas polo 

paso do tempo, identificar as diferentes profesións…. 

 

2. Competencia cultural e artística 

Igual que ocorría coa competencia anterior, existen moitosobxectivos e 

contidosnesta área que favorecen a adquisición da competencia: coñecemento 

do  entorno valoran o turismo como unhaactividade de ocio, lecer e 

aprendizaxe a realizar, recoñecemento das manifestacións artísticas do 

entorno, recoñecemento da cultura tradicional galega… 

 

3. Competencia en matemáticas 

Ócoñecemento do entorno a partir da busca de datos e información e a análise 

dos mesmos, así como a interpretación de diferentes gráficas e táboas de 

rexistro é unhaestratexia que se favorece desde a competencia en 

matemáticas.  

 

4. Competencia dixital e tratamento da información    

A busca de información sobre diferentes temas relacionadas coa área de 



coñecemento do medio natural, social e cultural é unhahabilidade que se 

consegue a través da competencia dixital e tratamento da información.  

 

5. Competencia para aprender a aprender  

O desenvolvemento de hábitos de traballo individual e de equipo, o esforzo e 

responsabilidade no estudo dos contidos da área, e a utilización de 

estratexiaspersoais e variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar, 

representar e comunicar a información facilita aprender a aprender.  

 

6. Autonomía e iniciativa persoal 

Desde a área de coñecemento do medio se facilita a valoración da hixiene e a 

saúde, a aceptación do propio corpo e do resto das persoas, así como o 

respecto polas diferenzas, e pódese adoptar unha dinámica de traballo que 

facilite a autonomía e a iniciativa persoal.  

 

7.- Competencia social e cidadá 

A análise da organización e funcionamento da sociedade, así como as 

adecuadas relaciónssociais que se potencian desde a área son estratexias 

necesarias para a adquisición da competencia.  

 

2.5. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

1. Competencia cultural e artística  

Existen múltiples obxectivos e contidos que desde a área de educación artística 

facilitan e potecian a adquisición da competencia como: a valoración das obras 



de arte, a conservación do patrimonio artístico e cultural, a realización de 

diferentes representacións empreñando diversas técnicas plásticas, gusto e 

pracer por escoitarpezasmusicais… 

2. Competencia dixital e tratamento da información  

Desde a área de educación artística pódese fomentar o uso das novas 

tecnoloxías para realizar diferentes produccións artísticas, así como para 

buscar informacións sobre elasou poder visualizarlas, pódese tamén valorar o 

CD como unhaferramenta para a aprendizaxe musical e para a transmisión do 

folclore musical.  

3. Competencia para aprender a aprender 

A reflexión sobre o traballo realizado, identificando os acertos e rectificando os 

erros cometidos, a adquisición de estratexias para centrar a atención a través 

da discriminación de semellanzas e diferentas, observación de diferentes obras 

de arte, relacions de obxectos… favorecen aprender a aprender.  

4. Autonomía e iniciativa personal  

Desde a área de educación artística se fomentan actitudes de confianza en si 

mesmo, sentido crítico, curiosidade, interese e creatividadenaaprendizaxe a 

través de actividades como a expresión dos gusto ou preferencias persoais, 

desenvolver con imaxinación e creatividade as produccións plásticas, 

imitación… potenciando a autonomía e iniciativa personal.   

5. Competencia social e cidadá 

Os obxectivos e contidos da área que axudan a adquisición da competencia 

son aquelesencamiñados a respetar as diferentes culturas, patrimonios, 

valoración das obras de arte, respeto polos gustos diferentes ó propio… 

  



3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA O CURSO 

 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas 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 dunhasociedade 

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 

creatividadenaaprendizaxe, 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 discapacidadenin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a linguacastelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas  linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unhalinguaestranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxessinxelas e 

desenvolverse en situaciónscotiás. 



g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operaciónselementais de cálculo, 

coñecementosxeométricos e estimacións, así como ser quen de 

aplicalosássituacións 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 atención 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 

reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse 

naconstrución de propostasvisuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demaispersoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvementopersoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animaismáis próximos ao ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seucoidado. 

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

personalidade e nassúasrelacións coas demaispersoas, así como unhaactitude 

contraria á violencia, aosprexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria 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 homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 



 

4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:   
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, procedementoseinstrumentos de avaliación e 
competencias clave para cada estándar. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
CURSO  PROGRAMACIÓN 3º 

NIVEL  3º PRIMARIA  ÁREA Ciencias Naturais (CN) 

 
 
Criterio 
de 
avaliación 

Estándares Grao mínimo para 
superar a área 
Indicadormínimo de logro 

T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. 

Instrumentosdeavaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

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. 

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 
Exposición dun tema. 

CAA CCL 
CMCT 
CSIEE CD 

CN-B1.1 3º-CNB1.1.2 - Manifestacerta autonomía na 
observación, planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións. 

Manifestacerta autonomía 
na observación, 
planificación e execución 
de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de 
decisións. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. 

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. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

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. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Escala de 
observación.  

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 seufuncionamentonun 
sentido global e os cambios nas distintas 
etapas da vida. 

 X   PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais cos alumnos/as. Probas 
específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 
Proba obxectiva.  

CMCT 

CN-B2.1 3º-CNB2.1.2 - Coñece os principais órganos 
vitais e entende a súa importancia no 
funcionamento do organismo. 

Coñece os principais 
órganos vitais e entende a 
súa importancia no 
funcionamento do 
organismo. 

X   PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais cos alumnos/as. Probas 
específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 
Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B2.2 3º-CNB2.2.1 - Emprega hábitos de hixiene, 
de exercicio e de alimentación sanaescola. 

Emprega hábitos de 
hixiene, de exercicio e de 
alimentación sanaescola. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Lista de 
control/cotexo. 

CMCT CSC 

CN-B2.2 3º-CNB2.2.2 - Recoñecealgúns factores 
causantes das enfermidadesmáishabituais 
(caries, catarros, gripe e obesidade) e 
aplica actuacións para ásúa prevención. 

 X   PROCEDEMENTOS: Análise das 
produciónsdos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Caderno de 
Campo. Posta en común.  

CMCT 

CN-B2.3 3º-CNB2.3.1 - Clasifica alimentos en 
función dos nutrientes principais. 

Clasifica alimentos en 
función dos nutrientes 

X   PROCEDEMENTOS: Intercambios 
orais cos alumnos/as. Probas 

CMCT 



principais. específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 
Proba obxectiva. 

CN-B2.3 3º-CNB2.3.2 - Diferencia entre dieta 
equilibrada e non equilibrada e elabora un 
menú saudablenaescola. 

Diferencia entre dieta 
equilibrada e non 
equilibrada e elabora un 
menú saudablenaescola. 

X   PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese. 

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 
invertebrados do seu contorno, con criterio 
científico. 

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

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 
Proba obxectiva. 

CMCT 
CSIEE 

CN-B3.1 3º-CNB3.1.2 - Observa, identifica e 
recoñece as características das plantas do 
seu contorno e clasifícaas con criterio 
científico. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 
Proba obxectiva.  

CMCT CCL 
CSIEE 

CN-B3.1 3º-CNB3.1.3 - Utiliza claves e guías para a 
clasificación de animais e plantas. 

  X  PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

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 empregando 
diferentes soportes. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 
Traballo de aplicación e síntese. 

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. 

  X  PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 

CMCT CCL 
CSIEE CD 



INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese.  

Bloque 4: Materia e enerxía 
CN-B4.1 3º-CNB4.1.1 - Coñecealgunhasfontes de 

enerxía, os seus usos e a súa intervención 
na vida cotiá. 

Coñecealgunhasfontes de 
enerxía, os seus usos e a 
súa intervención na vida 
cotiá. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 
Traballo de aplicación e síntese. 

CMCT CSC 

CN-B4.1 3º-CNB4.1.2 - Emprega actitudes 
responsables de aforro enerxético e de 
recollida de residuos naescola. 

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

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Traballo 
de aplicación e síntese.  

CMCT CSC 

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 cotián. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 
Lista de control/cotexo. 

CMCT CCL 

CN-B4.2 3º-CNB4.2.2 - Realiza experiencias sinxelas 
para identificar as forzas que fan que os 
obxectosse movan en situaciónsreais. 

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

 
INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Traballo de aplicación e 
síntese.  

CMCT 

CN-B4.3 3º-CNB4.3.1 - Compara densidades de 
diferentes sustancias que emprega 
diariamente con respecto áauga. 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CMCT 

CN-B4.3 3º-CNB4.3.2 - Realiza algunhas mesturas 
de uso doméstico e presenta conclusións 
dos resultados. 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 

CMCT 



INSTRUMENTOS: Investigacións.  
Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas 
CN-B5.1 3º-CNB5.1.1 - Coñece e empregaobxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso 
cotiánnaescola analizando o 
seufuncionamento. 

Coñece e 
empregaobxectos, 
aparellos e máquinas 
sinxelas de uso 
cotiánnaescola analizando 
o seufuncionamento. 

  X PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese. Caderno de clase. 

CMCT 

CN-B5.1 3º-CNB5.1.2 - Identifica e explica a enerxía 
que empreganobxectos, aparellos e 
máquinas sinxelas de uso habitual na vida 
cotiá. 

dentifica e explica a enerxía 
que empreganobxectos, 
aparellos e máquinas 
sinxelas de uso habitual na 
vida cotiá. 

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

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Traballo 
de aplicación e síntese. 

CMCT CCL 
CSC 

CN-B5.2 3º-CNB5.2.1 - Identifica e describe oficios 
en función dos materiais, das ferramentas e 
das máquinas que empregan. 

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

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

 
INSTRUMENTOS: Escala de 
observación. Traballo de aplicación e 
síntese. 

CMCT CCL 
CSC 

CN-B5.2 3º-CNB5.2.2 - Aplica os coñecementosao 
deseño e 
construcióndalgúnobxectoouaparellosinxelo, 
empregandooperacións matemáticas no 
cálculo previo, así como as tecnolóxicas: 
unir, cortar, pegar... 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Producións 
plásticas.  

CMCT 
CCEC CD 

 

 

 

 



 

 

 



 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
CURSO  PROGRAMACIÓN 3º 

NIVEL  3º PRIMARIA  ÁREA LinguaCastelá (LC) 

 
 
Criterio de 
avaliación 

Estándares Grao mínimo para superar a 
área 
Indicadormínimo de logro 

T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN C.C. 
Instrumentosdeavaliación / 

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 certaclaridade. 

Expresa de forma global, ideas, 
opinións e sentimentos con 
certaclaridade. 

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

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Caderno 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. 

Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita 
atenta, espera de quendas, 
respecto da opinión dos e das 
demais. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Posta en 
común.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Asamblea.  

CCL 

LC-B1.2 3º-LCB1.2.2 - 
Exprésasecunha 
pronunciación e unha 
dicción correctas. 

Exprésasecunha pronunciación 
e unha dicción correctas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

CCL 

LC-B1.3 3º-LCB1.3.1 - Participa 
activamente e con 

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

CCL CD 
CAA 



coherencia básica en 
diversas situacións de 
comunicación: Diálogos 
Exposiciónsoraisseguindo 
un modelo, e guiadas, con 
axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CSC 
CSIEE 

LC-B1.4 3º-LCB1.4.1 - Identifica 
polo contexto o significado 
de distintas palabras. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 

LC-B1.4 3º-LCB1.4.2 - Utiliza o 
vocabulario axeitado a 
súaidade para expresarse 
con progresiva precisión 
nos diferentes contextos 
de comunicación. 

Utiliza o vocabulario axeitado a 
súaidade para expresarse en 
diferentes contextos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Asamblea.  

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 a 
información xeral de textos orais 
de uso habitual, do ámbito 
escolar e social, identificando o 
tema.  

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Asamblea. 

CCL 
CAA 

LC-B1.5 3º-LCB1.5.3 - Responde 
preguntas 
sinxelascorrespondentes á 
comprensión literal. 

Responde preguntas 
sinxelascorrespondentes á 
comprensión literal. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Asamblea. 

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B1.6 3º-LCB1.6.1 - Utiliza de 
xeito guiado os medios 
audiovisuais e dixitais para 
obter información. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Investigacións.  

CCL CD 
CAA 

LC-B1.6 3º-LCB1.6.2 - Transforma 
en noticias 
sinxelasfeitoscotiás 
próximos á súarealidade, 
imitando modelos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CSC 

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. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL CD 
CAA 
CSC 

LC-B1.7 3º-LCB1.7.1 - Reproduce 
de memoria textos 
literarios, non literarios e 
propios, sinxelos e breves, 
axeitadosaosseus gustos 
e intereses. 

Reproduce de memoria textos 
breves. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B1.7 3º-LCB1.7.2 - Interpreta 
diferentes personaxes, 
reflectindo as súas 
características esenciais, 
memorizando e 
representando as 
súasaccións e xestosmáis 
definitorios. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Análise das produciónsdos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 
dramáticos.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B1.8 3º-LCB1.8.2 - Organiza o 
discurso cunha secuencia 
coherente elemental, 
utilizando nexos básicos. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común.  

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 a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender.  

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 
Investigacións. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 
LC-B2.1 3º-LCB2.1.1 - Le en voz 

alta, sen dificultade, 
diferentes tipos de textos 
apropiados á súaidade. 

Le en voz alta, sen dificultade, 
diferentes tipos de textos 
apropiados á súaidade. 

X X X PROCEDEMENTOS: Exercicios sistemáticos de 
lectura. 

 
INSTRUMENTOS: . 

CCL 

LC-B2.1 3º-LCB2.1.2 - Le en 
silencio textos sinxelos 
próximos á súa 
experiencia. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resumo.  

CCL 

LC-B2.2 3º-LCB2.2.1 - Resume, 
respondendo a preguntas 
e reflectindo as ideas 
principais, textos de 
diversa tipoloxía textual. 

Resume, respondendo a 
preguntas e reflectindo as ideas 
principais, textos de diversa 
tipoloxía textual. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resumo. 

CCL 
CAA 

LC-B2.2 3º-LCB2.2.2 - Distingue en 
textos do ámbito escolar e 
social e de forma xeral, 
entre as diversas 
tipoloxíasatendendo á 
forma da mensaxe 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CAA 



(descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e 
á súa intención 
comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos). 

LC-B2.2 3º-LCB2.2.3 - Elabora 
glosarios coas novas 
palabras. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 3º-LCB2.3.1 - Identifica as 
palabras clave dun texto. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 3º-LCB2.3.2 - Activa, de 
forma guiada, 
coñecementos previos 
para comprender un texto. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Proba 
obxectiva.  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 3º-LCB2.3.3 - Formula 
hipóteses sobre o contido 
do texto a partir do título e 
de ilustracións 
redundantes. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 3º-LCB2.3.4 - Relaciona a 
información 
contidanasilustracións coa 
información que aparece 
no texto. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Outras probas 
específicas.  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 3º-LCB2.3.5 - Iníciasena 
utilización do dicionario de 
xeito guiado. 

Iníciasena utilización do 
dicionario de xeito guiado. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 
CAA 

LC-B2.4 3º-LCB2.4.1 - Dedica  X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática CCL 



momentos de lecer para a 
lectura voluntaria. 

no tempo de lectura. 

 
INSTRUMENTOS: Folla de rexistro. .  

LC-B2.4 3º-LCB2.4.2 - Selecciona 
textos do seu interese en 
función dos seus gustos e 
preferencias. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 
no tempo de lectura. 

 
INSTRUMENTOS: Folla de rexistro. .  

CCL 

LC-B2.4 3º-LCB2.4.3 - Identifica e 
resume o argumento de 
lecturas realizadas e dá 
referencias básicas, como 
o título. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CCL CD 
CAA 

LC-B2.6 3º-LCB2.6.1 - Coida, 
conserva e organiza os 
seus libros. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 
no tempo de lectura. 

 
INSTRUMENTOS: Folla de rexistro. .  

CCL 
CSC 

LC-B2.7 3º-LCB2.7.1 - Diferenza, 
con axuda, entre 
información e publicidade. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Entrevista. Asamblea.  

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B2.7 3º-LCB2.7.2 - Formula 
hipótese, de xeito guiado, 
sobre a finalidade de 
diferentes textos 
moisinxelos a partir da 
súatipoloxía, e dos 
elementos lingüísticos e 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común.  

CCL 
CAA 
CSC 



non lingüísticos moi 
redundantes, axeitados á 
súaidade. 

LC-B2.8 3º-LCB2.8.1 - Utiliza, de 
xeito guiado, as 
Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación para buscar 
información. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

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 con axuda, textos 
sinxelos (contos, cartas, 
receitas...) respeitando as 
normas gramaticais e 
ortográficas 
básicas). Procedementos de 
avaliación:Análise das 
producións dos 
alumnos/as. Instrumentos de 
avaliación Textos escritos. 
Caderno de clase.GARDAR 
DATOSXERAR LISTAS DE 
CONTROL É RÚBRICA 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de 
clase. 

CCL CD 
CAA 

LC-B3.1 3º-LCB3.1.2 - Respecta as 
normas gramaticais e 
ortográficas básicas, 
propias do nivel. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de 
clase.  

CCL 

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

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en 
diferentes soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá, do ámbito escolar 
e social, atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención 
comunicativa)e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas: 
cartas, folletos informativos, noticias, 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CCL 



instrucións, receitas, textos literarios… 

LCB3.1.2. Presenta os 
seustraballos con caligrafía clara 
e limpeza, evitando riscos etc. 

LC-B3.1 3º-LCB3.1.4 - Presenta os 
seustraballos con 
caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, inclinación 
de liñas etc. 

Presenta os seustraballos con 
caligrafía clara e limpeza. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 

LC-B3.2 3º-LCB3.2.1 - Valora a súa 
propia produción escrita, 
así como a produción 
escrita dos 
seuscompañeiros. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Posta en 
común.  

CCL 
CSC 

LC-B3.3 3º-LCB3.3.1 - Emprega, 
de xeito guiado e segundo 
modelos, estratexias de 
planificación, 
textualización e revisión 
do texto. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno 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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL 
CAA 

LC-B3.4 3º-LCB3.4.2 - Elabora e  X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións CCL CD 



presenta, de forma guiada, 
textos sinxelos, que ilustra 
con imaxes, en diferentes 
soportes (papel e dixital), 
de carácter redundante 
cocontido: carteis 
publicitarios, anuncios e 
cómics. 

dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións 
plásticas.  

CAA 
CSIEE 

LC-B3.5 3º-LCB3.5.1 - Exprésase, 
por escrito, evitando 
unhalinguaxe non sexista 
e non respectuosa coas 
diferenzas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno 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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Exposición 
dun tema.  

CCL CD 
CAA 

LC-B3.7 3º-LCB3.7.1 - Produce os 
textos establecidos no 
plan de escritura axeitados 
á súaidade e nivel. 

Produce os textos establecidos 
no plan de escritura axeitados á 
súaidade e nivel. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de 
clase. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Bloque 4: Coñecemento da língua 
LC-B4.1 3º-LCB4.1.1 - Recoñece e 

identifica as categorías 
gramaticais básicas: 
presentar aonome, 
substituíraonome, 
expresar características do 
nome, expresar acción. 

Recoñece e identifica as 
categorías gramaticais básicas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CCL 

LC-B4.1 3º-LCB4.1.2 - Utiliza con 
corrección os tempos 
verbais: presente, pasado 

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

 

CCL 



e futuro, ao producir textos 
orais e escritos. 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Cuestionario aberto.  

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

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CCL 

LC-B4.1 3º-LCB4.1.4 - Utiliza as 
normas ortográficas 
básicas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Cuestionario 
aberto. Caderno de clase.  

CCL 

LC-B4.2 3º-LCB4.2.1 - Utiliza 
palabras sinónimas, 
antónimas, polisémicas, 
frases feitas, na expresión 
oral e escrita. 

LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e 
antónimos, polisémicas na 
expresión oral e escrita. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase.  

CCL 

LC-B4.2 3º-LCB4.2.2 - Utiliza, 
segundo modelo, prefixos 
e sufixos e crea palabras 
derivadas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CCL 

LC-B4.2 3º-LCB4.2.3 - Recoñece a 
oración simple, distingue 
suxeito e predicado. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CCL 

LC-B4.3 3º-LCB4.3.1 - Clasifica e 
usa os tipos de nomes 
para elaborar textos 
escritos sinxelos 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Resolución 
de exercicios e problemas. Cuestionario 
pechado.  

CCL 

LC-B4.3 3º-LCB4.3.2 - Aplica as Aplica as normas de X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións CCL 



normas de concordancia 
de xénero e número, na 
expresión oral e escrita. 

concordancia de xénero e 
número, na expresión oral e 
escrita. 

dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 
Produciónsorais. 

LC-B4.3 3º-LCB4.3.3 - Aplica, con 
axuda, as normas de 
acentuación (sílabas 
tónicas) 
nassúasproducións 
escritas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 

LC-B4.3 3º-LCB4.3.4 - Utiliza 
signos de puntuación 
nassúascomposicións 
escritas. 

Utiliza as normas ortográficas 
básicas nassuasproducións 
escritas. 
LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación 
nassúascomposicións escritas. 
INICIADO 

LCB4.4.3. Utiliza unhasintaxe 
básica nasproducións escritas 
propias.INICIADO 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.3 3º-LCB4.3.5 - Utiliza 
unhasintaxe básica 
nasproducións escritas 
propias. 

Utiliza unhasintaxe básica 
nasproducións escritas propias. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de 
clase.  

CCL 

LC-B4.4 3º-LCB4.4.1 - Utiliza de 
forma guiada, distintos 
programas educativos 
dixitais 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CCL CD 
CAA 

LC-B4.5 3º-LCB4.5.1 - Valora a 
diversidade lingüística da 
comunidade autónoma. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL 
CSC 

LC-B4.6 3º-LCB4.6.1 - Compara 
aspectos (gráficos, 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

CCL 
CAA 



sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

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. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CCEC 

LC-B5.2 3º-LCB5.2.1 - Realiza, de 
xeito guiado, lecturas 
comentadas de textos 
narrativos sinxelos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de 
obras clásicas e literatura 
actual. 

Realiza, de xeito guiado, lecturas 
comentadas de textos narrativos 
sinxelos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de 
obras clásicas e literatura 
actual). 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CCEC 

LC-B5.2 3º-LCB5.2.2 - Interpreta, 
intuitivamente e con 
axuda, a linguaxe figurada 
en textos literarios 
(personificacións) 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
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. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CCEC 

LC-B5.4 3º-LCB5.4.1 - Crea, con 
axuda, sinxelos textos 
literarios moisinxelos 
(contos, poemas) a partir 
de pautas ou modelos 
dados. 

Crea, con axuda, sinxelos textos 
literarios moisinxelos (contos, 
poemas) a partir de pautas ou 
modelos dados. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

LC-B5.5 3º-LCB5.5.1 - Memoriza e 
reproduce textos 
oraismoisinxelos 
adecuados á súaidade: 

Memoriza e reproduce textos 
oraismoisinxelos adecuados á 
súaidade: contos, poemas 
oucancións. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 



contos, poemas 
oucancións. 

LC-B5.6 3º-LCB5.6.1 - Realiza 
dramatizacións 
individualmente e en 
grupo de textos literarios 
breves e sinxelos, 
axeitados á súaidade. 

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

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 
dramáticos.  

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

LC-B5.7 3º-LCB5.7.1 - Valora a 
literatura en 
calqueralingua, 
especialmente en lingua 
galega, como vehículo de 
comunicación e como 
recurso de lecerpersoal. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CSC 
CCEC 

 

 

 

 

 



 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
CURSO  PROGRAMACIÓN 3º 

NIVEL  3º PRIMARIA  ÁREA Lingua Galega (LG) 



 
 
Criterio de 
avaliación 

Estándares Grao mínimo para superar a 
área 
Indicadormínimo de logro 

T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN C.C. 
Instrumentosdeavaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 
LG-B1.1 3º-LGB1.1.1 - Comprende as 

ideas principaisdun texto oral 
sinxelo dos medios de 
comunicación, extraendo o sentido 
global da mensaxe. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CCL 
CAA 

LG-B1.1 3º-LGB1.1.2 - Identifica quen, que 
e onde nunha noticia. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

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 un breve resumo, a 
partir de preguntas, dun texto 
oral sinxelo 

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

 
INSTRUMENTOS: Resumo.  

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. 

 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 
realizar tarefas de aprendizaxe 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CCL CD 
CAA 
CSIEE 

LG-B1.3 3º-LGB1.3.1 - Participa nunha 
conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo 
adecuadamente. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 



LG-B1.3 3º-LGB1.3.2 - Sigue unha 
exposición da clase e extrae o 
sentido global e as 
informaciónsmáis relevantes, 
preguntando se é necesario para 
verificar a súa comprensión. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CAA 

LG-B1.3 3º-LGB1.3.3 - Elabora e produce 
textos oraissinxelos (explicacións, 
breves exposicións, narracións 
curtas...) presentando as ideas 
cunha coherencia lineal elemental 
e responde preguntas aclaratorias 
elementais sobre o seucontido. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

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

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL 
CSIEE 
CAA 
CCL 

LG-B1.4 3º-LGB1.4.1 - Atende as 
intervencións dos e das demais, 
en conversas e exposicións sen 
interromper. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase.  

CCL 
CSC 

LG-B1.4 3º-LGB1.4.2 - Respecta as 
opinións da persoa que fala. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CSC 

LG-B1.5 3º-LGB1.5.1 - Respecta as 
quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CSC 
CAA 

LG-B1.5 3º-LGB1.5.2 - Respecta as 
opinións das persoas participantes 
nos intercambios orais. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

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. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 3º-LGB1.5.4 - Empregaunha 
postura e xestualidade que 
transmite predisposición para 
interactuar cos demais. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 3º-LGB1.5.5 - Exprésasecunha 
pronuncia e dicción correctas. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 3º-LGB1.5.6 - Participa na 
conversa formulando e 
contestando preguntas. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B1.6 3º-LGB1.6.1 - Elabora un discurso 
oral coherente, utilizando un 
vocabulario adecuado á súaidade. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común.  

CCL 
CAA 

LG-B1.6 3º-LGB1.6.2 - Elabora un discurso 
oral cohesivo, utilizando algúns 
nexos básicos. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 

LG-B1.6 3º-LGB1.6.3 - Amosa un discurso 
oral, claro, cunha pronuncia e 
entoaciónaxeitadas e propias da 
lingua galega. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista. Posta en 
común.  

CCL 
CCEC 

LG-B1.7 3º-LGB1.7.1 - Elabora textos  X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións CCL CD 



oraissinxelos propios dos medios 
de comunicación mediante 
simulación. 

dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CAA 
CSIEE 
CSC 

LG-B1.8 3º-LGB1.8.1 - Amosa respecto ás 
ideas e achegas dos e das demais 
e contribúeaotraballo en grupo. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B1.9 3º-LGB1.9.1 - Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación adecuada a 
cada acto comunicativo 

 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, unhalinguaxe non sexista. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL 
CSC 

LG-B1.10 3º-LGB1.10.2 - Identifica o uso de 
linguaxe discriminatoria e sexista 
evidente. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL 
CSC 

LG-B1.11 3º-LGB1.11.1 - Compara textos 
oraissinxelos producidos en 
diferentes variedades dialectais da 
lingua galega. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.  

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.  

CCL 
CCEC 

LG-B1.12 3º-LGB1.12.1 - Identifica a lingua 
galega oral con diversos contextos 
profesionais: sanidade, educación, 
medios de comunicación... 

 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 
persoascoñecidasoudescoñecidas. 

 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 

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

CCL CD 
CSC 



de comunicación social ou propios 
de situaciónscotiás. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno 
de clase.  

LG-B2.1 3º-LGB2.1.2 - Identifica as ideas 
principaisdun texto sinxelo 
(narrativo, descritivo, expositivo). 

 X X X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Observación sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Diario de 
clase.  

CCL 

LG-B2.1 3º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e 
selecciona información concreta 
dun texto sinxelo. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Probas específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.1 3º-LGB2.1.4 - Interpreta, 
personificacións e hipérboles en 
textos sinxelos. 

  X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.1 3º-LGB2.1.5 - Identifica a 
estruturaxeraldun texto. 

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

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno 
de clase.  

CCL 

LG-B2.1 3º-LGB2.1.6 - Emprega o 
dicionario, de xeito guiado, para 
resolver as dúbidas de vocabulario 
que atopa nos textos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno 
de clase.  

CCL 
CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.2 3º-LGB2.2.1 - Interpreta e 
comprende, de maneiraxeral, a 
información de sinxelos gráficos e 
ilustracións, relacionando esta 
cocontido do texto que a 
acompaña. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación.  

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

LG-B2.3 3º-LGB2.3.1 - Realiza o subliñado 
das ideas principaisdun texto 

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

CCL 
CAA 



sinxelo.  
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

LG-B2.3 3º-LGB2.3.2 - Realiza o resumo, a 
partir de preguntas, dun texto 
sinxelo. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CCL 
CAA 

LG-B2.4 3º-LGB2.4.1 - Deduce, de 
maneiraxeral, o posible contidodun 
texto antes de lelo, axudándose do 
título e as ilustracións. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación.  

CCL 
CAA 

LG-B2.4 3º-LGB2.4.2 - Relé un texto e 
marca as palabras clave para 
acadar a comprensión,cando é 
preciso. 

 X X 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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CCL CD 
CAA 

LG-B2.5 3º-LGB2.5.2 - Utiliza de xeito 
guiado dicionariosdixitais para 
interpretar a información dun texto. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL 
CAA CD 
CSIEE 

LG-B2.6 3º-LGB2.6.1 - Descodifica sen 
dificultade as palabras. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL 
CAA 

LG-B2.6 3º-LGB2.6.2 - Le textos sinxelos 
en voz alta sen dificultade. 

 X X 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 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 

CCL 
CSC 



dificultade INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
LG-B2.7 3º-LGB2.7.1 - Utiliza as biblioteca 

de aula e de centro respectando 
as normas básicas do seu o 
funcionamento. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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. 

 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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Diario de 
clase.  

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B2.8 3º-LGB2.8.1 - Coida, conserva e 
organiza os 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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno 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. 

 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 de 
textos antes de escribir e 
seleccionando as ideas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CCL 
CSIEE 
CAA 

LG-B3.1 3º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con 
coherencia xeral e de xeito 

Elabora textos con 
coherencia. 

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

CCL 
CAA 



creativo. Elabora o texto, con 
coherencia xeral e de xeito 
creativo. INICIADO 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

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 de forma correcta os 
signos de puntuación. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno 
de clase.  

CCL 

LG-B3.1 3º-LGB3.1.4 - Aplica, de 
maneiraxeral, a norma lingüística: 
ortografía, léxico, morfosintaxe. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba 
obxectiva. Caderno de clase.  

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, 
normas de convivencia, avisos, 
instrucións 

Elabora textos da vida cotiá 
en distintos formatos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CAA CD 

LG-B3.2 3º-LGB3.2.2 - Redacta textos 
xornalísticos (noticias) e 
publicitarios (anuncios e carteis) 
de xeito creativo. 

Redacta textos informativos 
en distintos formatos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B3.2 3º-LGB3.2.3 - Elabora diferentes 
tipos de textos (narrativos e 
descritivos) seguindo un guión 
establecido. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CAA 

LG-B3.2 3º-LGB3.2.4 - Escribe textos 
coherentes empregandoalgúns 
elementos de cohesión. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba 
obxectiva.  

CCL 
CSC 
CAA 

LG-B3.2 3º-LGB3.2.5 - Resume 
brevemente o contido de textos 

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

CCL 
CSC 



sinxelos, a partir de preguntas, 
propios do ámbito da vida 
persoalou familiar ou dos medios 
de comunicación. 

 
INSTRUMENTOS: Resumo.  

CAA 

LG-B3.3 3º-LGB3.3.1 - Elabora por escrito 
textos do ámbito académico 
moisinxelos (cuestionarios, 
resumos, descricións, 
explicacións...) para obter e 
comunicar información. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Resumo.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.5 3º-LGB3.5.1 - Usa de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL CD 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.6 3º-LGB3.6.1 - Usa recursos 
gráficos e paratextuaissinxelos 
(ilustracións, subliñados, gráficos e 
tipografía) para facilitar a 
comprensión dos textos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL CD 
CSIEE 

LG-B3.6 3º-LGB3.6.2 - Ilustra 
creativamente os seus textos con 
imaxes redundantes coseucontido. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 
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, 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno 
de clase.  

CCL CD 
CAA 



separación entre parágrafos, 
interliñado. 

LG-B3.7 3º-LGB3.7.2 - Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación e de expresión 
creativa. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CSC 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 
LG-B4.1 3º-LGB4.1.1 - Sinala a 

denominación dos textos 
traballados e recoñecenestes, 
enunciados, palabras e sílabas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CCL 
CAA 

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

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Proba 
obxectiva.  

CCL 
CAA 

LG-B4.1 3º-LGB4.1.3 - Separa as sílabas 
que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CCL 
CAA 

LG-B4.1 3º-LGB4.1.4 - Identifica nun texto 
substantivos e adxectivos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CCL 
CAA 

LG-B4.1 3º-LGB4.1.5 - Sinala o xénero e 
número de palabras dadas e é 
quen de cambialo. 

Sinala o xénero e número de 
palabras dadas e é quen de 
cambialo. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CCL 
CAA 

LG-B4.2 3º-LGB4.2.1 - Aprecia o valor 
social das normas ortográficas e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

Aprecia o valor social das 
normas ortográficas e a 
necesidade de cinguirse a 

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

 

CCL 



elas. INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

LG-B4.2 3º-LGB4.2.2 - Utiliza as normas 
ortográficas básicas, 
aplicándoasnassúasproducións 
escritas, con especial atención 
ásmaiúsculas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CSC 
CCEC 

LG-B4.3 3º-LGB4.3.1 - Emprega, de forma 
xeral, os signos de puntuación. 

Emprega, de forma xeral, os 
signos de puntuación. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CCL 

LG-B4.3 3º-LGB4.3.2 - Usa unhasintaxe 
elemental adecuada 
nassúasproducións. 

Usa unhasintaxe elemental 
adecuada 
nassúasproducións. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CCL 

LG-B4.3 3º-LGB4.3.3 - Respecta, de 
xeitoxeral, as normas 
morfosintácticas de colocación do 
pronome átono. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 
Produciónsorais.  

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B4.4 3º-LGB4.4.1 - Usa diversos 
conectores básicos entre oracións: 
adición e causa. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 
Produciónsorais.  

CCL 
CAA 

LG-B4.5 3º-LGB4.5.1 - Usa o dicionario en 
papel oudixital de xeito guiado. 

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

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno 
de clase.  

CCL 
CAA CD 

LG-B4.6 3º-LGB4.6.1 - Recoñece palabras 
derivadas e compostas, 

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

CCL 
CAA 



identificando e formando familias 
de palabras. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

LG-B4.6 3º-LGB4.6.2 - Recoñece e usa 
sinónimos, antónimos e palabras 
polisémicas básicas. 

Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos e palabras 
polisémicas básicas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno 
de clase.  

CCL 
CAA 

LG-B4.7 3º-LGB4.7.1 - Valora a lingua 
galega dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

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 súaaprendizaxe. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno 
de clase.  

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. 

Escoita, memoriza e 
reproduce textos sinxelos 
procedentes da literatura 
popular oral galega (adiviñas, 
lendas, contos, poemas, 
cancións, ditos) e da literatura 
galega en xeral. 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe 
diversos textos literarios 
sinxelos: contos, poemas, 
refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos 
de sorte; usando modelos. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CCL 
CAA 
CCEC 

LG-B5.1 3º-LGB5.1.2 - Valora os textos da  X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos CCL 



literatura oral galega como fonte 
de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCEC 

LG-B5.2 3º-LGB5.2.1 - Le en silencio obras 
e textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual, 
adaptadas áidade e en diferentes 
soportes. 

Le en silencio obras e textos 
en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves 
de obras clásicas e literatura 
actual, adaptadas áidade e 
en diferentes soportes. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CCL 
CCEC 
CD 

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 áidade e en diferentes 
soportes. 

Le en voz alta obras e textos 
en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves 
de obras clásicas e literatura 
actual, adaptadas áidade e 
en diferentes soportes. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CCL 
CCEC 
CD 

LG-B5.3 3º-LGB5.3.1 - É quen de identificar 
o xénero literario ao que 
pertencenuns textos dados: 
narrativa, poesía e teatro. 

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

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

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 oulembranzas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

CCL 
CCEC 
CSC 

LG-B5.5 3º-LGB5.5.1 - Participa 
activamente en dramatizacións de 
situacións e de textos literarios. 

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

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 
dramáticos.  

CCL 

LG-B5.6 3º-LGB5.6.1 - Valora a literatura 
en calqueralingua, como vehículo 
de comunicación e como recurso 
de gozo persoal. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B5.7 3º-LGB5.7.1 - Amosacuriosidade 
por coñeceroutroscostumes e 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

CCL 
CCEC 



formas de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
CURSO  PROGRAMACIÓN 3º 

NIVEL  3º PRIMARIA  ÁREA Matemáticas (MT) 

 
 
Criterio de 
avaliación 

Estándares Grao mínimo para superar a 
área 
Indicadormínimo de logro 

T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN C.C. 
Instrumentosdeavaliación / 

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).. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 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, as 
unidades dos resultados, 
comproba e interpreta as 
solucións. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase.  

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 
equivoqueiaofacelo?, a 
solución é idónea. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Asamblea.  

CMCT 
CAA 
CSIEE 



MT-B1.3 3º-MTB1.3.1 - Iníciasena 
utilización de 
ferramentastecnolóxicas, 
nomeadamente a 
calculadora, para a 
realización de cálculos 
numéricos, para aprender 
e resolver problemas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCTCD 
CAA 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba aberta.  

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 
dos alumnos/as. Probas específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba aberta.  

CMCT 

MT-B2.2 3º-MTB2.2.1 - Realiza 
correctamente series tanto 
ascendentes coma 
descendentes. 

Realiza correctamente series 
tanto ascendentes coma 
descendentes. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCT 

MT-B2.2 3º-MTB2.2.2 - Interpreta 
en textos numéricos e da 
vida cotiá números 
naturais ata o 10.000 

nterpreta en textos numéricos e 
da vida cotiá números naturais 
ata o 10.000 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 3º-MTB2.3.1 - Constrúe e 
memoriza as táboas de 

Constrúe e memoriza as táboas 
de multiplicar, utilizándoas para 

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

CMCT 



multiplicar, utilizándoas 
para realizar cálculo 
mental. 

realizar cálculo mental. 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos 
básicos coa operación da 
multiplicación na resolución de 
problemas contextualizados. (NON DEI 
MULTIPLICACIÓNS CON LEVADAS 
EN SEGUNDO) 

específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Resolución de exercicios e problemas. Proba 
obxectiva.  

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 X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCT 

MT-B2.3 3º-MTB2.3.4 - Realiza 
cálculos numéricos coa 
operación de división 
dunha cifra na resolución 
de problemas 
contextualizados. 

Realiza cálculos numéricos coa 
operación de división dunha 
cifra na resolución de 
problemas contextualizado 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva.  

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 3º-MTB2.3.5 - Identifica e 
usa os termos propios da 
multiplicación e da 
división. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCT 

MT-B2.4 3º-MTB2.4.1 - Resolve 
problemas que impliquen 
o dominio dos 
contidostraballados, 
empregandoestratexias 
heurísticas, de 

Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos 
contidostraballados, 
empregandoestratexias 
heurísticas, de razoamento. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCT 
CAA 



razoamento. 
MT-B2.4 3º-MTB2.4.2 - Reflexiona 

sobre o procedemento 
aplicado á resolución de 
problemas: revisando as 
operaciónsempregadas, 
as unidades dos 
resultados, comprobando 
e interpretando as 
solucións no contexto. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Investigacións.  

CMCT 
CAACSIEE 

Bloque 3: Medida 
MT-B3.1 3º-MTB3.1.1 - Identifica as 

unidades do sistema 
métrico decimal. 
Lonxitude, capacidade, 
masa ou peso. 

Identifica as unidades do 
sistema métrico decimal. 
Lonxitude, capacidade, masa 
ou peso. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Traballo de aplicación e síntese. 

CMCT 

MT-B3.1 3º-MTB3.1.2 - Mide con 
diferentes instrumentos 
elixindo a 
unidademáisaxeitada para 
a expresión dunha 
medida. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Investigacións.  

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 de 
lonxitude, capacidade e masa 
en forma simple. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 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 X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.3 3º-MTB3.3.1 - Coñece e 
utiliza as equivalencias 
entre diversas unidades 
de medida da mesma 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

CMCT 



magnitude. problemas.  
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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 
Investigacións.  

CCL CAA 

MT-B3.3 3º-MTB3.3.3 - Resolve 
problemas da vida real 
utilizando as unidades de 
medida máisusuais. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CCL CAA 

MT-B3.4 3º-MTB3.4.1 - Resolve 
problemas da vida real 
utilizando as medidas 
temporais e as 
súasrelacións 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Asamblea. Proba obxectiva.  

CMCT 

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. 

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Xogos de simulación e dramáticos.  

CMCT 
CAA CSC 

MT-B3.5 3º-MTB3.5.2 - Calcula 
múltiplos e submúltiplos 
do euro. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCT 

MT-B3.6 3º-MTB3.6.1 - Resolve 
problemas de medida, 
utilizando estratexias 

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

 

CMCT 



heurísticas e de 
razoamento. 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Posta en común.  

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Bloque 4: Xeometría 
MT-B4.1 3º-MTB4.1.1 - Coñece e 

identifica os elementos 
básicos dos 
corposxeométricos (lado, 
ángulo e vértice). 

Coñece e identifica os 
elementos básicos dos 
corposxeométricos (lado, 
ángulo e vértice). 

  X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Producións plásticas. 

CMCT 

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. 

  X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Producións plásticas. 
Investigacións. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.3 3º-MTB4.3.1 - Identifica 
corpos redondos e 
poliedros (prisma, 
pirámide, cilindro, cono, 
esfera...). 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Producións plásticas.  

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 
dos alumnos/as. Probas específicas.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Proba obxectiva.  

CMCT 
CAA 

MT-B4.5 3º-MTB4.5.1 - Obtén 
información puntual e 
describe unha 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 

CMCT 
CAA CCL 



representación espacial 
(esbozo dun itinerario, 
plano dunha pista...) 
tomando como referencia 
obxectos familiares. 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Xogos de simulación e dramáticos.  

MT-B4.5 3º-MTB4.5.2 - Interpreta e 
describe situacións, 
mensaxes e feitos da vida 
diaria utilizando o 
vocabulario 
xeométricoaxeitado: indica 
una dirección, explica un 
percorrido, oriéntase no 
espazo. 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Xogos de 
simulación e dramáticos.  

CMCT 
CAA CCL 

MT-B4.6 3º-MTB4.6.1 - Resolve 
problemas xeométricos 
que impliquen dominio 
dos contidostraballados 
utilizando estratexias 
heurísticas de 
razoamento. 

Resolve problemas xeométricos 
que impliquen dominio dos 
contidostraballados. 

  X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CMCT 
CAA 

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Posta en común.  

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 construírtáboasou 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase.  

CMCT 
CAA 



gráficas. 
MT-B5.1 3º-MTB5.1.2 - Ordena os 

datos 
rexistradosatendendo a un 
criterio de clasificación. 

   X PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

CMCT 
CAA 

MT-B5.1 3º-MTB5.1.3 - Interpreta 
gráficas de 
táboasextraendo a 
información explícita. 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Caderno de clase.  

CMCT 
CAA 

 

 

 

 



 

 

 
 



TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
CURSO  PROGRAMACIÓN 3º 

NIVEL  3º PRIMARIA  ÁREA Educación Plástica (EP) 

 
 
Criterio de 
avaliación 

Estándares Grao mínimo para superar a 
área 
Indicadormínimo de logro 

T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN C.C. 
Instrumentosdeavaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Educación audiovisual 
EP-B1.1 3º-EPB1.1.1 - Establece 

unhaordeou pautas para 
seguir no procedemento de 
observación dos elementos 
do contexto, e nasúa 
comunicación oral ou escrita. 

Establece unhaordeou pautas 
para seguir no procedemento 
de observación dos elementos 
do contexto, e nasúa 
comunicación oral ou escrita. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

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 
súasapreciaciónspersoaiscun 
criterio artístico. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
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 X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais.  

CCL 
CCEC 

EP-B1.2 3º-EPB1.2.2 - Identifica a 
posición dos elementos 

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

CCL 
CCEC 



plásticos tendo en conta as 
técnicas espaciais. 

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

EP-B1.3 3º-EPB1.3.1 - Clasifica 
texturas e tonalidades de 
formas naturais e artificiais 
exploradas desde diferentes 
ángulos e posicións. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL 
CCEC 

EP-B1.3 3º-EPB1.3.2 - Clasifica 
texturas, formas e 
coresatendendo a criterios 
de similitudeoudiferenza. 

Clasifica texturas, formas e 
coresatendendo a criterios de 
similitudeoudiferenza. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL 
CCEC 

EP-B1.3 3º-EPB1.3.3 - Diferencia e 
recoñece as diferentes 
texturas, liñas, formas e 
coresnascomposicións 
artísticas. 

Diferencia e recoñece as 
diferentes texturas, liñas, 
formas e 
coresnascomposicións 
artísticas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.  

CCL 
CCEC 

EP-B1.4 3º-EPB1.4.1 - Describe 
varias profesións 
relacionadas coas artes 
plásticas. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

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 
artistas plásticos/as da cultura 
propia e de outras, e sobre a 
súa obra. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

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 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CCEC 
CSC 
CD 

EP-B1.4 3º-EPB1.4.4 - Relaciona 
artistas coas obras máis 
representativas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

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 
diferentes técnicas. 

Utiliza cores (primarias e 
mesturadas) e tonalidades 
cunha intención estética, 
manexando diferentes técnicas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.2 - Manexa lapis 
de cores, témperas, 
rotuladores, sombreamento, 
acuarelas etc.) para a 
composición de obras. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.3 - Manexa 
material diverso 
nasproducións plásticas, 
explorando diversas técnicas 
e actividades manipulativas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.4 - Practica o 
recorte e pega materiais de 
diferentes texturas. 

Practica o recorte e pega 
materiais de diferentes texturas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.5 - Completa 
figuras seguindo as liñas 
como guía. 

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

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

 
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, de 
maneira proporcionada. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CAA 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.8 - Usa a técnica 
de colaxe con limpeza e 
precisión, manexando 

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

 

CCEC 
CAA 



diferentes técnicas. INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
EP-B2.1 3º-EPB2.1.9 - Fai 

composicións correctamente 
a partir do eixe de simetría. 

Fai composicións 
correctamente a partir do eixe 
de simetría. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CMCT 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.10 - Crea 
imaxestridimensionaisco 
recorte e o pegado. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CMCT 

EP-B2.1 3º-EPB2.1.11 - Debuxa a 
figura humana, usando a 
cuadrícula para alcanzar as 
proporciónsaxeitadas. 

Debuxa a figura humana, 
usando a cuadrícula para 
alcanzar as 
proporciónsaxeitadas. 

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

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  

CCEC 
CMCT 

EP-B2.2 3º-EPB2.2.1 - Coida e utiliza 
adecuadamente os recursos 
de traballo. 

Coida e utiliza 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 
demaispersoas e 
colaborando coas tarefas 
que lleforan encomendadas. 

Leva a cabo proxectos en 
grupo respectando as ideas das 
demaispersoas e colaborando 
coas tarefas que lleforan 
encomendadas. 

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. 

 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 
súascreacións artísticas. 

Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
para buscar material para as 
súascreacións artísticas. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

CCEC 
CD 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  PROGRAMACIÓN 3º 

NIVEL  3º PRIMARIA  ÁREA Ciencias Socias (CS) 

 
 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área 
Indicadormínimo de logro 

T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN 
C.C. Instrumentosdeavaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Contidoscomúns 

CS-B1.1 

3º-CSB1.1.1 - Busca 
información (empregando 
as TIC e outrasfontes 
directas e indirectas), 
selecciona a relevante, a 
organiza, analiza, obtén 
conclusiónssinxelas e as 
comunica oralmente e/ou 
por escrito. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CAA 
CCL CD 
CMCT 

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 coidando a 
súa presentación, ten iniciativa 
na toma de decisións e asume 
responsabilidades 

X X X 

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

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Diario de clase.  

CSIEE 
CAA 
CMCT 

CS-B1.2 

3º-CSB1.2.1 - Participa en 
actividades individuais e de 
grupo e, 
empregaestratexias de 
traballo cooperativo 
adoitando un 
comportamentoresponsable, 
construtivo e solidario e 
respecta os principios 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CSC 
CAA 
CMCT 



básicos do funcionamento 
democrático. 

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 propia 
da área e comprende textos 
sinxelos de carácter social, 
xeográfico e histórico. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.  

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 
recoñecealgunha das súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

   X 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

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, o eixe 
do xiro e os polos xeográficos. 

  X 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CCL 

CS-B2.2 

3º-CSB2.2.2 - Expón, de 
maneirasinxela, como se 
produce o cambio entre o 
día e a noite e as estacións 
do ano como consecuencia 
dos movementos terrestres. 

Expón, de maneirasinxela, 
como se produce o cambio 
entre o día e a noite e as 
estacións do ano como 
consecuencia dos movementos 
terrestres. 

  X 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 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. 

   X 

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

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Proba 
obxectiva.  

CMCT 
CCL 

CS-B2.3 
3º-CSB2.3.1 - Identifica, 
nomea e describe as capas 
da Terra. 

Identifica, nomea e describe as 
capas da Terra. 

X   

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CCL 



CS-B2.3 

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

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CCL 
CAA 

CS-B2.4 

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

 X   

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CCL 

CS-B2.5 

3º-CSB2.5.1 - Diferencia 
entre plano, mapa e 
planisferios, interpreta unha 
escala sinxelanun mapa e 
identifica signos 
convencionaismáisusuais e 
básicos que poden aparecer 
nel. 

 X   

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CAA 

CS-B2.6 

3º-CSB2.6.1 - Orientase no 
espazoempregandoalgunha 
técnica de orientación e 
instrumento. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CMCT 
CAA 

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 e nomea fenómenos 
atmosféricos e describe as 
causas que producen a 
formación das nubes e as 
precipitacións. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno de 
clase.  

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. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CMCT 
CD 
CAA 

CS-B2.9 
3º-CSB2.9.1 - Describe 
unha estación 
meteorolóxica, explica a súa 

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

 

CSIEE 
CAA 
CMCT 



función, confecciona e 
interpreta gráficos moi 
básicos de temperaturas e 
precipitacións. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

CS-B2.10 

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

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións.  

CAA 
CMCT 

CS-B2.11 
3º-CSB2.11.1 - Diferencia 
entre clima e tempo 
atmosférico. 

Diferencia entre clima e tempo 
atmosférico 

X   

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

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. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CMCT 
CCL 

CS-B2.12 

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

Escribe ordenadamente as 
fases nas que se produce o 
ciclo da auga. 

X   

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CAA 

CS-B2.13 

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

Define paisaxe, identifica os 
seus elementos e recoñece as 
diferentes tipos de paisaxe 
básicas nacomunidade 
autónoma. 
CSB2.5.2.Describe as paisaxes de 
costa diferenciándoas das de interior. 

X   

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CCL 

CS-B2.14 

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

Localiza nun mapa os 
principais elementos da 
paisaxe: unidades de relevo e 
ríos máis importantes da 

X   

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

CMCT 
CAA 



máis importantes da 
comunidade autónoma. 

comunidade autónoma clase.  

CS-B2.15 

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

 X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

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 e as 
consecuencias de non facelo 

X   

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

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de 
clase.  

CSC 
CCL 

CS-B2.15 

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

Propón algunhas medidas para 
o desenvolvementosostible e 
un consumo responsable. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

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. 

CSB3.1.1.Describe a 
organización social da contorna 
mais próxima e as súas formas 
de goberno e diferencia entre 
que é unhalocalidade e un 
municipio. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

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 
enriquecemento cultural. 

CSB3.2.1.Explica e valora as 
funcións que desempeñan 
algún dos servizos do Concello. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. Caderno de 
clase.  

CSC 
CEC 

CS-B3.3 

3º-CSB3.3.1 - Define 
demografía, comprende os 
principais conceptos 
demográficos e os 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CSC 
CMCT 
CCL 



representa en gráficas 
sinxelas. 

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. 

Diferencia entre materias 
primas e produtos elaborados e 
os asocia cos diferentes 
sectores produtivos e 
económicos da contorna. 

 X  

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 
clase.  

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 

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos 
temporais: pasado, presente e 
futuro nas conversas da vida 
cotiá 

 X  

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

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CAA 

CS-B4.1 

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

  X  

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

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno de 
clase.  

CMCT 
CAA 

CS-B4.2 

3º-CSB4.2.1 - Identifica no 
tempo e no espazoalgúns 
dos restos 
ouacontecementos da 
Prehistoria e da IdadeAntiga 
de Galicia, 
describindoalgunha 
característica fundamental. 

CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de 
medida do tempo e se inicia no 
seumanexo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.  

CMCT 
CCEC 

CS-B4.2 

3º-CSB4.2.2 - Distingue 
entre prehistoria e historia 
recoñecendo a importancia 
das manifestacións escritas 

Distingue entre prehistoria e 
historia recoñecendo a 
importancia das manifestacións 
escritas como avances que 

 X  

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Caderno de 

CSC 
CCEC 



como avances que supoñen 
a transición entre esas 
épocas. 

supoñen a transición entre esas 
épocas. 

clase.  

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. 

  X  

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

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno de 
clase.  

CSC 
CCL 

CS-B4.3 

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

  X  

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

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Caderno de 
clase.  

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 e asume 
asresponsabilidades que supón 
a súa conservación e mellora. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. Caderno de clase.  

CSC 
CCEC 

 

 

 

 



 

 

 
 



TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
CURSO  PROGRAMACIÓN 3º 

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

 
 
Criterio 
de 
avaliación 

Estándares Grao mínimo para superar a 
área 
Indicadormínimo de logro 

T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. 

Instrumentosdeavaliación / 
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 
súapersonalidade e verbaliza as 
conclusións. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

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, integrando a 
representación que fai dun 
mesmo ou dela mesma e a 
imaxe que expresan os 
demais. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

CSC CC. 

VSC-B1.2 3º-VSCB1.2.1 - Razoa o sentido do 
compromiso respecto a un mesmo 
e ásdemaispersoas. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CSC CCL 
CSIEE 

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

Aplica o autocontrol á toma de 
decisión. 

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 súasemocións e 
das demaispersoas. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

CSC CSIEE 

VSC-B1.3 3º-VSCB1.3.3 - Expresa os Expresa os seussentimentos, X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais CSC CSIEE 



seussentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os dos 
e das demaisnas actividades 
cooperativas. 

necesidades e dereitos, á vez 
que respecta os dos e das 
demaisnas actividades 
cooperativas. 

cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL 

VSC-B1.4 3º-VSCB1.4.1 - Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo para a consecución de 
obxectivos. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de 
clase.  

CSC CSIEE 

VSC-B1.4 3º-VSCB1.4.2 - Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

CSC CSIEE 

VSC-B1.4 3º-VSCB1.4.3 - Realiza 
unhaautoavaliación responsable da 
execución das tarefas con 
axudadunhapersoa adulta. 

Realiza unhaautoavaliación 
responsable da execución das 
tarefas con axudadunhapersoa 
adulta. 

X X X PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.  

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 
pechado.  

CSCCAACSIEE 

VSC-B1.5 3º-VSCB1.4.4 - 
Empregaalgunhaestratexia para 
facer fronte á incerteza, ao medo 
ouao fracaso. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 
Diario de clase.  

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 X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de 
clase.  

CSCCSIEE 

VSC-B1.6 3º-VSCB1.6.2 - Define e formula 
claramente problemas de 
convivencia. 

Define e formula claramente 
problemas de convivencia. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

CSCCCL 

VSC-B1.7 3º-VSCB1.7.1 - Reflexiona, Reflexiona, respondendo a X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais CSCCCL 



respondendo a preguntas, as 
consecuencias das súasaccións. 

preguntas, as consecuencias 
das súasaccións.entre 

cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

VSC-B1.7 3º-VSCB1.7.2 - Desenvolve 
actitudes de respecto cara 
aosdemais en situaciónsformais e 
informais da interacción social. 

DesDiaenvolve actitudes de 
respecto cara aosdemais en 
situaciónsformais e informais 
da interacción social. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

CSC CSIEE 

Bloque 2: A comprensión e o respecto nasrelaciónsinterpersoais 
VSC-B2.1 3º-VSCB2.1.1 - Expresar con 

claridadeopinións, sentimentos e 
emocións. 

Expresar con 
claridadeopinións, sentimentos 
e emocións. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL CSC 
CSIEE 

VSC-B2.1 3º-VSCB2.1.2 - Emprega 
apropiadamente os elementos da 
comunicación verbal e non verbal, 
en consonancia cos sentimentos. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL CSC 

VSC-B2.1 3º-VSCB2.1.3 - Emprega a 
comunicación verbal en relación 
coa non verbal en exposiciónsorais. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL CAA 
CSIEE 

VSC-B2.1 3º-VSCB2.1.4 - Expón 
respectuosamente os argumentos. 

Expón respectuosamente os 
argumentos. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de 
clase.  

CCL CSC 

VSC-B2.2 3º-VSCB2.2.1 - 
Escoitaexposiciónsorais e entende 
a comunicación desde o punto de 
vista da persoa que fala. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 
Diario de clase.  

CCL CSC 

VSC-B2.2 3º-VSCB2.2.2 - Colabora en 
proxectosgrupaisescoitando 
activamente, demostrando interese 

Colabora en 
proxectosgrupaisescoitando 
activamente, demostrando 

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

 

CAA CSIEE 
CSC CCL 



polas outraspersoas. interese polas outraspersoas. INSTRUMENTOS: Producións 
plásticas.  

VSC-B2.3 3º-VSCB2.3.1 - 
Comunícaseempregandoexpresións 
para mellorar a comunicación. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL CSC 

VSC-B2.3 3º-VSCB2.3.2 - Amosa interese 
polos seus interlocutores. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

CCL CSC 

VSC-B2.4 3º-VSCB2.4.1 - Expresa 
abertamente as propias ideas. 

Expresa abertamente as 
propias ideas. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CCL CSC 
CSIEE 

VSC-B2.4 3º-VSCB2.4.2 - Emprega a linguaxe 
positiva. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL CSC 

VSC-B2.5 3º-VSCB2.5.1 - Relaciona, con 
axudadunhapersoa adulta, 
diferentes ideas e opinións para 
atopar os seus aspectos comúns. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

CCL CSC CAA 

VSC-B2.6 3º-VSCB2.6.1 - Emprega diferentes 
habilidades sociais básicas. 

Emprega diferentes 
habilidades sociais básicas. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CSC 

VSC-B2.6 3º-VSCB2.6.2 - Participa 
activamente en actividades que 
contribúen á cohesión dos grupos 
sociaisaos que pertence. 

Participa activamente en 
actividades que contribúen á 
cohesión dos grupos 
sociaisaos que pertence. 

X X X PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.  

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.  

CSC CSIEE 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 
VSC-B2.7 3º-VSCB2.7.1 - Respecta e acepta 

as diferenzasindividuais. 
Respecta e acepta as 
diferenzasindividuais. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CSC 



VSC-B2.7 3º-VSCB2.7.2 - Recoñece, e 
identifica as calidades 
doutraspersoas. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

CSC 

Bloque 2: A comprensión e o respecto nasrelaciónsinterpersoais 
VSC-B2.8 3º-VSCB2.8.1 - Forma parte activa 

das dinámicas do grupo. 
    PROCEDEMENTOS:  

 
INSTRUMENTOS:  

CSC CSIEE 

VSC-B2.8 3º-VSCB2.8.2 - Establece e mantén 
relaciónsemocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto 
e a confianza mutua. 

    PROCEDEMENTOS:  

 
INSTRUMENTOS:  

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. 

Establece relacións de 
confianza cos iguais e coas 
persoas adultas. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase.  

CSC CSIEE 

VSC-B3.1 3º-VSCB3.1.2 - 
Desenvolveproxectos e resolve 
problemas en colaboración. 

Desenvolveproxectos e resolve 
problemas en colaboración. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese.  

CSC CSIEE 

VSC-B3.1 3º-VSCB3.1.3 - Pon de 
manifestounhaactitudeaberta cara 
ásdemaispersoascompartindo 
puntos de vista e sentimentos 
durante a interacción social na aula. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CSC CSIEE 

VSC-B3.2 3º-VSCB3.2.1 - Amosa boa 
disposición a ofrecer e recibir axuda 
para a aprendizaxe. 

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

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 

 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: Escala de 
observación.  

CSC 

VSC-B3.2 3º-VSCB3.2.4 - Emprega destrezas 
de interdependencia positiva. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Escala de 
observación.  

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 X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CSC CSIEE 

VSC-B3.3 3º-VSCB3.3.2 - 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 axudadunhapersoa 
adulta, de modo construtivo 

Resolve os conflitos, coa 
axudadunhapersoa adulta, de 
modo construtivoAsam 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista. Posta en 
común.  

CSC CSIEE 

VSC-B3.4 3º-VSCB3.4.2 - Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos e 
intenciónsnasrelaciónsinterpersoais. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea.  

CCL CSC 

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 X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

CSC CSIEE 

VSC-B3.5 3º-VSCB3.5.1 - Expón os dereitos 
básicos da infancia. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Entrevista.  

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. 

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

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese.  

CSC CSIEE 

VSC-B3.7 3º-VSCB3.7.2 - Expón as causas de 
diferentes accidentes de tráfico 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CSC CCL 

VSC-B3.7 3º-VSCB3.7.3 - Explica as 
consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

 X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Posta en común.  

CSC CCL 
CMCT CD 

 
 





 

 

5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

5.1. Temporalización das áreas CS, CN, M, LG, LC, EA, EV. 

 

Esta programación levarase a cabo durante todo o curso escolar ó longo dos 

tres trimestres, intentando sempre unha distribución equilibrada e equitativa de 

obxectivos e contidos durante os mesmos, pero atendendo a curva de 

rendemento dos alumnos/as e así: 

 

Primeiro trimestre: priorización de repaso e afianzamento dos contidos de 

cursos anteriores que se consideran necesarios e imprescindibles para a 

continuación do proceso de ensinanza/aprendizaxe. Dedicarase tamén para 

realizar a avaliación inicial dos nenos/as do segundo nivel. 

Segundo trimestre: cobra unha gran relevancia a  introdución de novos 

contidos e priorízase a consolidación dos contidos básicos e mínimos do nivel. 

Terceiro trimestre: repaso e reforzo dos contidos básicos do nivel necesarios  

para o progreso no sistema educativo. 

 

 

 

O criterio fundamental da temporalización é a flexibilización, atendendo os 

diferentes ritmos de aprendizaxe dos alumnos/as e as circunstancias que 

poidan xurdir. 

Durante esta idade, prodúcese nos nenos/as un importante progreso no que se 



refire ó desenvolvemento cognitivo e isto precisa una respost ametodolóxica 

adaptada o seu novo modo de percibir o que lle rodea.  

Por outro lado é importante que o profesorado que incide no curso estableza 

unhas pautas metodolóxicas que favorezan a coherencia e continuidade ó 

longo de todo este período de tempo. 

O criterio fundamental será empregar una metodoloxía que favoreza a 

incorporación das competencias clave no currículo e permita atender a 

diversidade existente nas aulas, de xeito que favoreza o traballo autónomo, o 

ritmo individual dos alumnos/as, partindo da motivación e o interese como 

factor desencadeante da actividade que permite a aprendizaxe. 

Destexeito, intentarase: 

 

Salienta raquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles. 

Seleccionar os contidos relevantes para acadar as competencias. 

Dotar os contidos dun enfoque integrador. 

Centrarse na funcionalidade das aprendizaxes. 

Partir dos coñecementos previos dos alumnos/as favorecendo as relacións 

entre eles. 

Favorecer a vivenciación das aprendizaxes. 

Promover o traballo cooperativo. 

Empregar unha dinámica de traballo na aula que favoreza a utilizar de forma 

autónoma a biblioteca e as TIC como recursos da aprendizaxe. 

En síntese, precísanse métodos que permitan aprender desde a realidade e 

desde as concepcións previas, acadando cada vez maior autonomía, sendo 

protagonistas da súa propia aprendizaxe, e, en definitiva, aprendendo a 



aprender. 

Favoreceranse as experiencias/actividades interculturais, aproveitando por 

exemplo datas sinaladas (Nadal, día da paz, da árbore, da muller...). Os 

procedementos van  ser lúdicos, comunicativos e interactivos. 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

As actividades son un conxunto de accións que se levan a cabo para conseguir 

os obxectivos fixados e a asimilación de contidos. Atendendo o momento 

evolutivo no que se atopan os alumnos/as entre os seis e os oito anos deben ir 

do coñecido ao descoñecido, do doadoao difícil, do concreto ao abstracto e do 

particular ao xeral.  

 

 O profesorado potenciará a inclusión en cada unidade didáctica de actividades 

variadas, motivadoras, con base manipulativa, combinando as actividades 

individuais cas de pequeño ou gran grupo. Intentará ademais que sempre se 

dean todos os tipos de actividades: 

 

De introdución: para exteriorizar os coñecementos previos dos alumnos/as e 

ser o punto de partida para a organización da unidade didáctica. 

De desenvolvemento: propiciando que o alumno/a relacione os 

seuscoñecementos previos cos novoscontidos de maneira significativa. 

De consolidación: serven para afianzar e aplicar as aprendizaxes asimiladas. 

De reforzo: precisas para aqueles alumnos/as con dificultades de aprendizaxe, 

ritmos máislentos.. 

De avaliación: para avaliar as aprendizaxes nun momento determinado. 



 

O mestre/a titor de cada grupo e o profesorado das diferentes especialidades 

teremos en conta estes criterios a hora de elaborar e planificar as actividades. 

Para levar a cabo todas estas actividades teremos a nosa disposición todo tipo 

de recursos: ambientais, persoais..., proporcionados tanto polo centro como 

pola comunidade educativa. 

 

7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO 
 

Os resultados da avaliación do alumnado na educación primaria expresaranse 

nos termos seguintes: insuficiente (IN: 1,2,3,4), suficiente (SU: 5), ben (BE: 6), 

notable (NT: 7,8) e sobresaínte (SB: 9,10).  

 Para cualificar aos alumnos/as nas distintas materias seguiranse as seguintes 

porcentaxes: 

 

Estándares relacionados co saber facer (procedementos) …40% da calificación 

do alumnado. 

Estándares relacionados co saber (coñecementos) …………….40% da 

calificación do alumnado. 

Estándares relacionados co saber estar (actitudes) …………...20% da 

calificación do alumnado. 

 

Haberá una estreita coordinación entre todos os profesores implicados para 

establecer as cualificacións de maneir aobxectiva, aínda que con flexibilidade e 

adaptación en función das características de cada alumno/a e seguindo todos 



os mestres/as unha coherencia  e continuidade intergrupo. Os criterios 

fundamentais son a obxectividade, coherencia e flexibilidade.  

Finalizada cada unha das sesións da avaliación, as nais/país ou persoastitora 

legais do alumnado serán informados dos seus resultados, da evolución 

académica dos seus fillos e fillas, así como das decisións adoptadas para o 

reforzo e/ou recuperación, se fose o caso.  

 

Será da miña competencia como  titora proporcionar esta información. 

Ademais, convocarase unha reunión xeral con todos os pais/ nais do grupo 

aula no mes de setembro e, ó longo do curso todas aquelas que se consideren 

necesarias, encamiñadas a expoñer as liñas xerais do traballo e aspectos 

comúns. Os pais/nais poderán ter entrevistas de xeito individualizado todos os 

martes no horario establecido de 16:00 a 17:00. Esta entrevista é 

recomendable solicitala con tempo de antelación. 

Este curso 2020/2021 todas as tutorías serán de forma telemática ou por 

teléfono. 

 

 

 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 
A PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

 MEDIDAS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

As mestras e mestres avaliaremos nas sesións de avaliación  os procesos de 



ensino e a nosa práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co 

logro dos obxectivos e co desenvolvemento das competencias clave. Esta 

avaliación incluirá, os seguintes aspectos: 

 

Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

As medidas de atención ádiversidade aplicadas. 

A programación e o seu desenvolvemento: a organización da aula, 

aproveitamento dos recursos, clima escolar, interacción entre o alumnado, 

relación  entre o profesorado e o alumnado. 

A coordinación entre os mestres e mestras da etapa.  

Adecuación dos materiais e recursos empregados. 

A observación directa e sistemática, a análise das producións das nenas e dos 

nenos, e a reflexión individual e colectiva sobre a propia práctica docente 

constituísen como os principais procedementos para avaliar a programación. 

 

 

9.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 
DOS SEUS RESULTADOS 

 

Durante a 2ª quincena de setembro levarase a cabo a evaluacón inicial, onde 

se verá de onde parten os nen@s para poder adaptar a programacón a cada 

un deles, tomaranse as medidas oportunas tanto de recuperación e reforzo 

para que poidan adquirir todos aqueles aprendizaxes imprescindibles e acadar 

con éxito a etapa educativa. 



Para poder levar a cabo esta evaluación inicial estarán coordinados todos os 

mestres que impartam materia nese curso facendo fincapé en aqueles 

alumn@s que presenten algún tipo de dificultade. 

Plan de refurzo e recuperación: 

Os estándares que non nos deu tempo a traballar en segundo curso van 

indicados en vermello nas táboas, deste xeitot raballaranse de forma 

continuada ao longo do curso e en cada un dos trimestres según nos vaia 

tocando no tema.  

 

 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

  A diversidade é una realidade social, e, polo tanto una realidade en cada 

centro educativo. 

Así pois, o profesorado nunha aula traballa con normalidade atendendo á 

diversidade. 

Cando esa diversidade é extrema como consecuencia da presenza de 

alumnado con dificultades graves de aprendizaxe xorde a necesidade de 

darle unha atención educativa diferente a ordinaria. O alumnado pode 

presentar necesidades educativas especiais derivadas de algún tipo de 

discapacidade ou trastornos graves de conduta, dificultades específicas de 

aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), altas 

capacidades intelectuais, incorporación tardía ao sistema educativoou por 

condicións desfavorables persoaisou de historia familiar 



Para lograr un óptimo desenvolvemento do alumnado é imprescindible ter en 

conta: 

A detección temperá das necesidades, o antes posible a partir do inicio da 

escolarización, garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado  

á realidade de cada alumno e alumna. 

O deseño de medidas de atención, adecuadas ás necesidades recoñecidas. 

Detección de necesidades 

Hai que programala como un proceso integrado no que participan: familias, 

titores, profesorado, departamento de orientación e servizos externos. 

Podemos distinguir dous momentos:  

no acceso a escolarización no centro 

durante a escolarización 

No inicio da escolarización a detección de necesidades lógrase mediante 

dúas fontes: 

Informes aportados pola familia, centro de orixe, profesionais médicos, … 

Valoración por parte do departamento de orientación. 

Durante o proceso educativo no centro a canle normal será:  

Observacións da titoría en contacto coas familias 

Avaliacións do equipo docente 

Valoracións do departamento de orientación 



Profesionais externos: EOE e outros organismos ou entidades implicados. 

Medidas ordinarias de apoio educativo 

Atención diversificada na aula, como medida xeral, segundo necesidades 

permanentes outemporais do alumnado: concretaranse e contextualizaranse as 

estratexias que se incluirán na práctica docente. É responsabilidade do titorou 

profesor de área. 

Apoio dentro do grupo ordinario: naqueles casos nos que as dificultades 

esixan que un profesor diferente do ordinario deba atender durante un número 

de horas a un oumáis alumnos ou alumnas dentro da aula. Pode ser levado a 

cabo polo profesorado de PT, AL ou por outro docente.    

Apoio fóra da aula: cando as necesidades específicas non son compatibles co 

traballo normal do resto do alumnado ou provocan interferencias importantes 

dentro do grupo. Neste caso o profesorado implicado é o especialista en PT ou 

AL, salvo necesidades de inmersión lingüística para alumnado que non domine 

as linguas oficiais por proceder do estranxeiro. 

Medidas extraordinarias: adaptacións curriculares 

A adaptación curricular deseñarase e aplicarase ao alumnado cun elevado 

atraso curricular, que ten prórroga de escolarización ou que non supere un 

curso con graves deficiencias na adquisición das competencias básicas. 

Unha vez realizada a avaliación da competencia curricular, decidirase se se 

adapta o currículo e en que áreas levarase a cabo. 



A responsabilidade do deseño, elaboración e desenvolvemento da adaptación 

corresponde ao profesorado das áreas implicadas. 

Para o deseño, recibirá o asesoramento do Departamento de Orientación. 

Outras medidas específicas de apoio: 

Alumnado procedente do estranxeiro 

Son posibles tres procesos: 

Acollida: no que se procura a súa adaptación ao centro, compañeiros, hábitos, 

etc. 

Medidas de apoio curricular, xa citadas, en función da súa competencia. 

Inmersión lingüística: no caso de que non teña a competencia oral e/ou 

escrita suficiente para poder seguir a dinámica da aula. Incorporación tardía ao 

sistema educativo 

Alumnado con altas capacidades intelectuais 

Entre as medidas ordinarias para aplicar a este alumnado están: 

Programas de enriquecemento curricular: estes programas incluirán 

actividades de enriquecementoou profundización, baseadas no método de 

condensación de Renzulli (por exemplosubstituíraquelas actividades que sexan 

demasiado fáciles para o alumno/a, ou que xa domina por outras con grao de 

dificultade acorde coas súas características). 

Ademais convén desenvolver actividades e técnicas que fomenten: o 

pensamento creativo, o desenvolvemento social e afectivo, a participación e 



motivación e o emprego das novas tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

Tratarase, na medida do posible, de implicar as familias dos alumnos/as con 

dificultades no proceso de ensino-aprendizaxe e no desenvolvemento das 

medidas a adoptar. 

 

 

 

 

11.- APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO 
 

 

FOMENTO DA LECTURA (PROXECTO LECTOR ) 

 

11.1. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O FOMENTO DA LECTURA 

O obxectivo fundamental da media hora diaria de lectura é favorecer unha 

motivación cara a mesma así como conseguir un tempo de lectura silenciosa e  

sostida potenciando deste xeito uns hábitos autónomos de lectura. Será 

preciso establecer unhas rutinas nos nenos/as así como crear as condicións 

idóneas para a lectura: silencio, tranquilidade e sen interrupcións. É preciso 

tamén que os libros a disposición dos alumnos/as  sexan adecuados en 

número, e variedade, utilizando con responsabilidade a biblioteca do centro. 

Incluíranse diferentes tipos de textos para facilitar a motivación, como: 

 

Lecturas colectivas diarias dos libros escollidos na biblioteca, traballando, ao 

remate da lectura,  actividades que fomenten a comprensión lectora.. 



Escoita atenta de lecturas: consideramos que para que os nenos/as se 

aficionen á lectura é preciso que se acostumen a escoitar historias. Por iso os 

mestres/as e os propios alumnos/as poden ler ao resto do grupo diferentes 

textos. Pódese establecer  “ A hora do ler”: sesión de contacontos semanal no 

recuncho de lectura da aula. 

 Préstamo de libros da biblioteca de aula e da biblioteca escolar. 

Bolsa dos Tesouros.  

Intercambio de libros persoais entre os nenos da clase. 

Elaborar  entre todos/as  o “libro de lecturas recomendadas”. 

Elaborar marcapáxinas cos títulos e cos debuxos dos contos lidos. 

Elaboración dun carnet de biblioteca. 

Elaborar murais relativos os libros lidos. 

Facerpuzzles con portadas de contos. 

Decoración da aula con personaxes dos libros. 

Posible visita á biblioteca do concello. 

Actividades artísticas sobre contos lidos. 

Todas aquelas que poidan ir surdindo con esta finalidadeao longo do curso.  

 

11.2. PRÁCTICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Ordenación de viñetas de contos lidos. 

Ordenar frases dun conto. 

Unir textos e viñetas dun conto. 

Identificar palabras e frases “ xemelgas” ( co mesmo significado). De forma oral 

e escrita. 

Interpretación de significados de refráns e ditos populares. 



Facerxuízos valorativos sobre o contido do texto lido. 

Inventar títulos para unha historia. 

Cambiarlle o final a unha historia previamente lida. 

Ilustracións de refráns, adiviñas, cantigas… 

Interrogación de textos 

Realización de pequenos resumes. 

Realizar as ordes do texto. 

Todas aquelas que poidan ir surdindo con esta finalidadeao longo do curso. 

 

11.3. PRÁCTICAS DE FOMENTO DA ESCRITURA 

 

Completar palabras ás que lles falta algunha sílaba ou letra. 

Completar frases ou textos mutilados aos que lles faltan letras ou palabras. 

Elaboración de acrósticos conome dos nenos/as. 

Sopas de letras con palabras que interveñennun conto. 

Elaborar felicitacións. 

Elaborar contos colectivos: “Contos absurdos”: escribir un conto utilizando as 

partes de diferentes contos. O conto final terá a presentación, no e desenlace 

de contos diferentes; O libro viaxeiro: o libro “ viaxará” entre as aulas, as 

diferentes familias… que irán escribindounha parte do conto; O libro acordeón: 

cada neno/a do grupo de traballo escribirá unha parte do conto. 

Escribir un conto a partir dunha pregunta. 

Escritura de cantigas, refráns, ditos… propios da cultura tradicional galega. 

Escribir pequenos textos similares os lidos previamente. 

Publicacións da aula: xornais, contos… 



Escritura de pequenos textos a partir de fotografías oudebuxos secuenciados. 

Todas aquelas que vaiansurdindoao longo do curso escolar.  

 

11.4. TEMPORALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES 

 

As actividades de motivación e fomento cara a lectura e a escritura 

realizaranse durante todo o curso escolar, incluídasna dinámica xeral da aula. 

Durante todo o curso irase aumentando progresivamente a lonxitude e nivel de 

complexidade dos textos a traballar. 

 

FOMENTO E USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN ( PROXECTO TIC) 

Utilizarase o emprego da informática como un recurso didáctico 

complementario para a actividade docente. 

Os obxectivos neste ámbito son os seguintes: 

 

1.- Acender e apagar o ordenador. 

2.- Manexar o rato. 

3.- Adquirir o vocabulario básico adaptado ao nivel. 

4.- Conseguir o hábito de respectar a quenda establecida. 

5.- Aprender o uso dos programas. 

6.- Aprender a gardar os traballos realizados. 

7.- Aprender a imprimir. 

8.- Respectar o material informático. 

 



Para acadarestesobxectivos empezaremos por: 

 

Organizar as sesións e distribuír os nenos/as de maneira que todos teñan 

acceso ó ordenador que, en función dos seuscoñecementos no uso do 

ordenador, será de maneira autónoma ou con apoio individualizado. 

Empregaranse diferentes programas en función do obxectivo a traballar: Clic, 

Pipo, Trampolín... 

Iniciarase no uso do Word, escribindo textos sinxelos. 

Empregarase o acceso a internet como fonte para buscar información que 

complemente os contidostraballadosnas aulas.  

 

Cando o alumnado adquira as destrezas e obxectivos propostos poderán 

ampliarse e ou modificarse. 

Terase sempre en conta o disposto no Proxecto TIC do centro.  

 

 

 
 


