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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia Clave: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA – 3º PRIMARIA  

Nivel Área Estándares % 

3º LC 

3º-LCB1.5.1 - Comprende de forma global a información xeral de textos orais de 
uso habitual, do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas 
principais: noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, receitas médicas. 

9 % 

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

8 % 

3º LC 

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. 

9 % 

3º LC 
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. 

9 % 

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

8 % 

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

9 % 

3º LG 3º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 9 % 

3º LG 
3º-LGB5.2.2 - Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes.. 

9 % 

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

10 % 

3º PLE 
3º-PLEB1.1 - Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 

5 % 

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

5 % 

3º PLE 
3º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de 
apoio visual redundante e identifica os e as personaxes principais. 

5 % 

3º PLE 
3º-PLEB4.3 - Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

5 % 


