
UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP ISAAC PERAL

COÑECER UN MERCADO DE PEIXES E MARISCOS 

1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: COÑECER UN MERCADO DE PEIXES E MARISCOS

 Áreas traballadas: Lingua galega, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais,Matemáticas, Plástica e Música  Nivel: 3º B Curso: 2017 - 2018

Docentes implicados/as:
Mª Dalia Abella Pérez

1.2- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN 

O proxecto da biblioteca deste curso está relacionado con Ferrol, a súa costa e ría: "Ferroleando polo noso mar". Pensouse na realización dun traballo cooperativo integrado 
por todas as aulas do centro, a elaboracion dun libro que recollera os diferentes campos e aspectos relacionados co mar. O traballo repartiuse en función do nivel e interese 
do alumnado.
Escolleron este tema:
- Por vivir nunha cidade costeira.
- Haber aprendido as características dos seres vivos.
- Estar a estudar as paixases costeira e de interior.
Traballarase este capítulo seguindo uns pasos:
a) Que saben sobre os peixes e mariscos? Onde soen velos? Cales comen habitualmente? Diferenzas entre eles.En que augas se bañan no verán? Viven preto do mar ou 
dun río?...
b) Investigar e recopilar información sobre todo o falado e demais centros de interese que vaian xurdindo ao redor do tema.
c) Resumir e plasmar as conclusións de todo o inverstigado no formato fixado.
d) Avaliar o traballo do alumno/a: Colaboración en equipo, aportación de ideas, interese pola investigación, aprendizaxe e presentación do proxecto.

1.3.- TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN CON OUTRAS U.D.I.

Levarase a cabo no 3º trimestre, durante o mes de maio. Dedicaránse dúas sesión semanais e se fora necesario algunha sesión do tempo de ler.
Haberá unha saída ao mercado que durará media xornada para tomar datos para a realización da UDI
Este traballo está relacionado coas outras UDIS que se realizarán nas outras aulas para acadar o produto final.
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2.- CONCRECIÓN CURRICULAR 

Os diferentes elementos do curríclum (contidos, estándares e criterios) son indicados coa nomenclatura e numeración indicada na programación de ciclo e aula, baseada no decreto 330/2009, do 4 de xuño polo 
que se establece o currículum de educación infantil, na comunidade autónoma de Galicia. Os obxectivos poden atoparse nas concrecións curriculares das citadas programacións, relacionados cos diferentes criterios.

2.1.- TAREFA 1

Explicación do produto final:
(socialmente relevante)

Elaboración dun capítulo para o libro viaxeiro escolar: "Peraliño anda arredor do mar"

O noso capítulo titularáse: Coñecer un mercado de peixes e mariscos
O alumnado realizará un traballo cooperativo repartido en catro grupos de 6 alumnos/as cada un. Cada grupo fará un
traballo de investigación sobre os diferentes apartados nos que se divide o capítulo.
Os apartados serán:
- Ubicación da nosa cidade no mapa, mar que a baña e río que forma a ría.
- Tipos de peixes, de mar e río.
- Mariscos que hai nas nosas costas.
- Peixes e mariscos dos nosos mercados.
A recompilación da información será plasmada en varias cartolinas Din A3 que se integrarán no produto final que é o
libro viaxeiro. 

Competencias clave:

X X X X X X

CL: Comunicación
lingüística

CMCT: Matemática,
ciencia e tecnoloxía

CD: Dixital CAA: Aprender a
aprender

CSC: Sociais e
cívicas

CSIE: Sentido de
iniciativa e espírito

emprendedor

CCEC: Conciencia e
expresións culturais

2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN DA TAREFA 1

Actividade 1 Exercicio 1.1

Descrición

Facer unha táboa comparativa das similitudes e diferenzas entre o mar e o río.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Descrición:

Buscar información sobre as 
características do mar e do río.

Criterios de avaliación:
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Contidos:CS-B1.1, CS-B1.3, CS-B2.14, LG-B1.2, 
LG-B1.3, LG-B1.5, LG-B1.6, LG-B1.7, 
MT-B5.1, 

Indicadores de logro:

3º-MTB5.1.2-Ordena os datos 
rexistrados atendendo a un criterio de 
clasificación., 3º-CSB1.1.1-Busca 
información (empregando as TIC e 
outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a relevante, a organiza, 
analiza, obtén conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por escrito., 
3º-CSB1.3.1-Identifica a terminoloxía 
propia da área e comprende textos 
sinxelos de carácter social, xeográfico e 
histórico., 3º-CSB2.14.1-Localiza nun 
mapa os principais elementos da 
paisaxe: unidades de relevo e ríos máis 
importantes da comunidade autónoma., 
3º-LGB1.2.1-Usa e manexa documentos
impresos, audiovisuais e dixitais para 
obter a información máis importante e 
necesaria., 3º-LGB1.2.2-Selecciona 
informacións relevantes dos 
documentos audiovisuais para realizar 
tarefas de aprendizaxe, 3º-LGB1.3.4-
Participa no traballo en grupo., 3º-
LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra 
dela., 3º-LGB1.6.1-Elabora un discurso 
oral coherente, utilizando un vocabulario
adecuado á súa idade., 3º-LGB1.7.1-
Elabora textos orais sinxelos propios 
dos medios de comunicación mediante 
simulación., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 2
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Exercicio 2.1 Exercicio 2.2 Exercicio 2.3

Descrición Descrición Descrición

Localizar en internet o en mapas a 
ubicación de Ferrol.

Nomear que mar baña as nosas costas Localizar que río forma a nosa ría, onde 
nace e que concellos percorre.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos:

Descrición:

Localizar a ubicación de Ferrol, 
por medio de  internet e mapas.

Criterios de avaliación:

CS-B1.1, CS-B2.5, LG-B1.2, LG-B1.3, 
LG-B1.5, LG-B1.6, LG-B1.7, 

Indicadores de logro:

3º-CSB1.1.1-Busca información 
(empregando as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), selecciona a 
relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica 
oralmente e/ou por escrito., 3º-
CSB2.5.1-Diferencia entre plano, mapa 
e planisferios, interpreta unha escala 
sinxela nun mapa e identifica signos 
convencionais máis usuais e básicos 
que poden aparecer nel., 3º-LGB1.2.1-
Usa e manexa documentos impresos, 
audiovisuais e dixitais para obter a 
información máis importante e 
necesaria., 3º-LGB1.2.2-Selecciona 
informacións relevantes dos 
documentos audiovisuais para realizar 
tarefas de aprendizaxe, 3º-LGB1.3.4-
Participa no traballo en grupo., 3º-
LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra 
dela., 3º-LGB1.6.1-Elabora un discurso 
oral coherente, utilizando un vocabulario
adecuado á súa idade., 3º-LGB1.7.1-
Elabora textos orais sinxelos propios 
dos medios de comunicación mediante 
simulación., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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Actividade 3 Exercicio 3.1 Exercicio 3.2 Exercicio 3.3 Exercicio 3.4

Descrición Descrición Descrición Descrición

Seleccionar en diferentes 
láminas os peixes máis 
habituais das nosas augas.

Recortar algunhas das especies
seleccionadas para pegar no 
traballo.

Aprender os nomes de ditos 
peixes.

Diferenciar os peixes de carne 
branca e azul.

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos: Contidos:

Descrición:

Investigar que tipos de peixes 
ten o noso río e a nosa costa. 

Criterios de avaliación:

CN-B1.1, CN-B3.1, EP-B2.1, LG-B1.2, 
LG-B1.3, LG-B1.5, LG-B3.6, LG-B4.2, 

Indicadores de logro:

3º-EPB2.1.4-Practica o recorte e pega 
materiais de diferentes texturas., 3º-
CNB3.1.3-Utiliza claves e guías para a 
clasificación de animais e plantas., 3º-
CNB1.1.1-Busca, selecciona e organiza 
a información importante, obtén 
conclusións e comunica o resultado de 
forma oral e escrita de maneira 
ordenada, clara e limpa, en diferentes 
soportes., 3º-LGB1.2.1-Usa e manexa 
documentos impresos, audiovisuais e 
dixitais para obter a información máis 
importante e necesaria., 3º-LGB1.2.2-
Selecciona informacións relevantes dos 
documentos audiovisuais para realizar 
tarefas de aprendizaxe, 3º-LGB1.3.4-
Participa no traballo en grupo., 3º-
LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra 
dela., 3º-LGB3.6.2-Ilustra creativamente 
os seus textos con imaxes redundantes 
co seu contido., 3º-LGB4.2.2-Utiliza as 
normas ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas producións 
escritas, con especial atención ás 
maiúsculas., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos
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Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 4 Exercicio 4.1 Exercicio 4.2 Exercicio 4.3

Descrición Descrición Descrición

Seleccionar en diferentes láminas os 
mariscos máis habituais das nosas augas.

Aprender os nomes de ditos mariscos. Diferenciar os distintos tipos de mariscos.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos:

Descrición:

Investigar que tipos de mariscos
se dan nas nosas costas.

Criterios de avaliación:

CN-B1.1, CN-B3.1, MT-B3.4, MT-B5.1, 

Indicadores de logro:

3º-CNB1.1.1-Busca, selecciona e 
organiza a información importante, 
obtén conclusións e comunica o 
resultado de forma oral e escrita de 
maneira ordenada, clara e limpa, en 
diferentes soportes., 3º-CNB3.1.3-Utiliza
claves e guías para a clasificación de 
animais e plantas., 3º-MTB3.4.1-
Resolve problemas da vida real 
utilizando as medidas temporais e as 
súas relacións, 3º-MTB5.1.2-Ordena os 
datos rexistrados atendendo a un 
criterio de clasificación., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 5 Exercicio 5.1 Exercicio 5.2 Exercicio 5.3

Descrición:
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Descrición Descrición Descrición

Redactar cada grupo as diferentes 
preguntas que se farán aos peixeiros.

Contar o número de postos de venda de 
peixes frescos e conxelados.

Comprobar que especie de peixes dos 
investigados e estudados hai nos postos

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos:

Organizar a saída á Praza de 
Abastos para visitar os postos 
de peixe.

Criterios de avaliación:

LG-B1.3, LG-B3.1, LG-B3.3, MT-B2.1, 

Indicadores de logro:

3º-LGB3.1.1-Planifica a elaboración do 
texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e 
estruturando a información., 3º-
LGB3.3.1-Elabora por escrito textos do 
ámbito académico moi sinxelos 
(cuestionarios, resumos, descricións, 
explicacións...) para obter e comunicar 
información., 3º-MTB2.1.1-Le, escribe e 
ordena números ata o 10.000., 3º-
LGB1.3.4-Participa no traballo en 
grupo., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 6 Exercicio 6.1 Exercicio 6.2 Exercicio 6.3

Descrición Descrición Descrición

Por grupos, de xeito oral, facer un resumo 
do falado cos peixeiros.

Escribir o resumo. Calcular as diferenzas de coste entre os 
diferentes tipos de peixes e mariscos.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos:

Descrición:

Posta en común á volta da visita
á praza.

Criterios de avaliación:

LG-B1.3, LG-B1.5, LG-B1.6, LG-B2.3, 
MT-B1.1, MT-B2.3, MT-B2.4, 
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Indicadores de logro:

3º-LGB1.3.1-Participa nunha conversa 
entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo 
adecuadamente., 3º-LGB1.3.2-Sigue 
unha exposición da clase e extrae o 
sentido global e as informacións máis 
relevantes, preguntando se é necesario 
para verificar a súa comprensión., 3º-
LGB1.3.3-Elabora e produce textos 
orais sinxelos (explicacións, breves 
exposicións, narracións curtas...) 
presentando as ideas cunha coherencia 
lineal elemental e responde preguntas 
aclaratorias elementais sobre o seu 
contido., 3º-LGB1.5.1-Respecta as 
quendas de palabra nos intercambios 
orais., 3º-LGB1.5.3-Utiliza a lingua 
galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e valora o 
seu uso fóra dela., 3º-LGB1.6.1-Elabora 
un discurso oral coherente, utilizando un
vocabulario adecuado á súa idade., 3º-
LGB2.3.2-Realiza o resumo, a partir de 
preguntas, dun texto sinxelo., 3º-
MTB2.3.4-Realiza cálculos numéricos 
coa operación de división dunha cifra na
resolución de problemas 
contextualizados., 3º-MTB1.1.1-Analiza 
e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os 
datos, contexto do problema, pregunta 
realizada).., 3º-MTB1.1.2-Reflexiona 
sobre o proceso de resolución de 
problemas:revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, 
comproba e interpreta as solucións no 
contexto da situación, busca outras 
formas de resolución etc., 3º-MTB2.4.2-
Reflexiona sobre o procedemento 
aplicado á resolución de problemas: 
revisando as operacións empregadas, 
as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos
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Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 7 Exercicio 7.1 Exercicio 7.2 Exercicio 7.3

Descrición Descrición Descrición

Buscar no dicionario o significado de cada 
xeito de conservación do peixe.

Escribir o seu significado. Memorizar o vocabulario.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos:

Descrición:

Investigar as formas de 
conservación do peixe

Criterios de avaliación:

LG-B2.1, LG-B2.5, 

Indicadores de logro:

3º-LGB2.5.1-Utiliza de xeito guiado as 
tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura., 
3º-LGB2.1.6-Emprega o dicionario, de 
xeito guiado, para resolver as dúbidas 
de vocabulario que atopa nos textos., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 8 Exercicio 8.1 Exercicio 8.2

Descrición Descrición

Buscar unha canción que fale dos peixes. Aprender a canción e interpretala.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Descrición:

Interpretar unha canción que 
trate esta temática.

Criterios de avaliación:
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Contidos: Contidos:EM-B2.1, EM-B2.2, 

Indicadores de logro:

3º-EMB2.1.3-Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen 
acompañamento., 3º-EMB2.1.4-Toma 
conciencia dos erros cometidos e 
amosa interese por mellorar, 3º-
EMB2.2.2-Amosa respecto e 
responsabilidade no traballo individual e 
colectivo., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 9 Exercicio 9.1 Exercicio 9.2

Descrición Descrición

Exporñer oralmente o traballo relizalo. Mostralo Interpretar a canción.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos:

Descrición:

Realizar unha exposición oral 
aos compañeiros do nivel.

Criterios de avaliación:

EM-B2.1, LG-B1.6, LG-B4.7, 

Indicadores de logro:

3º-LGB1.6.3-Amosa un discurso oral, 
claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitadas e propias da lingua galega., 
3º-LGB1.6.1-Elabora un discurso oral 
coherente, utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade., 3º-LGB4.7.1-
Valora a lingua galega dentro da 
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realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa., 3º-EMB2.1.3-
Interpreta pezas vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos agrupamentos con
e sen acompañamento., 

Modelos de pensamento  Modelos de ensinanza Recursos didácticos Agrupamentos Escenarios e tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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3.2- AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE:
Os seguintes aspectos teranse en conta para a avaliación da práctica docente 

Indicadores e aspectos a avaliar Reflexións tra-la posta en práctica Proposta de mellora

4.- PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS E COMUNIDADE ESCOLAR:

Participación das familias Divulgación social da tarefa 
Colaboración de recursos externos e comunidade

escolar

Esperamos a súa colaboración en:
- Axudar na busca en internet.

- Axudar na extración dos datos concretos e máis
relevantes do que están a buscar.

- Axudar na obtención de documentos gráficos
(fotografías, láminas...)

- Participar en contar aos seus fillos todo o que
poidan saber sobre a temática que sexa de

interese para o proxecto.

Sería importante que o produto final relevante fose exposto 
para lectura de todas as familias, aínda máis que poidera 
viaxar ás casas para unha lectura e visionado do traballo 
completo, dun xeito tranquilo e en familia.

Sería moi importante a colaboración das persoas que 
van entrevistar no mercado, que lles respondan a 
todas as súas preguntas e poidan resolver todas as 
súas dúbibas; incluso contarlles anécdotas.
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5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TAREFA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS
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Producto final da 
TAREFA 1:

Elaboración dun capítulo 
para o libro viaxeiro 
escolar: "Peraliño anda 
arredor do mar"

EXERCICIO 3.3: 
Aprender os 
nomes de ditos 
peixes.

EXERCICIO 4.3: 
Diferenciar os 
distintos tipos de 
mariscos.

EXERCICIO 4.2: 
Aprender os 
nomes de ditos 
mariscos.

EXERCICIO 4.1: 
Seleccionar en 
diferentes láminas 
os mariscos máis 
habituais das 
nosas augas.

EXERCICIO 3.4: 
Diferenciar os 
peixes de carne 
branca e azul.

EXERCICIO 3.2: 
Recortar algunhas 
das especies 
seleccionadas para
pegar no traballo.

EXERCICIO 2.3: 
Localizar que río 
forma a nosa ría, 
onde nace e que 
concellos percorre.

EXERCICIO 2.2: 
Nomear que mar 
baña as nosas 
costas

EXERCICIO 2.1: 
Localizar en 
internet o en 
mapas a ubicación 
de Ferrol.

EXERCICIO 1.1: 
Facer unha táboa 
comparativa das 
similitudes e 
diferenzas entre o 
mar e o río.

EXERCICIO 3.1: 
Seleccionar en 
diferentes láminas 
os peixes máis 
habituais das 
nosas augas.

ACTIVIDADE 4:  Investigar 
que tipos de mariscos se dan 
nas nosas costas.

ACTIVIDADE 3:  Investigar 
que tipos de peixes ten o noso 
río e a nosa costa. 

ACTIVIDADE 2:  Localizar a 
ubicación de Ferrol, por medio 
de  internet e mapas.

ACTIVIDADE 1:  Buscar 
información sobre as 
características do mar e do río.
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EXERCICIO 8.1: 
Buscar unha 
canción que fale 
dos peixes.

EXERCICIO 8.2: 
Aprender a 
canción e 
interpretala.

EXERCICIO 5.1: 
Redactar cada 
grupo as diferentes
preguntas que se 
farán aos 
peixeiros.

EXERCICIO 7.3: 
Memorizar o 
vocabulario.

EXERCICIO 7.2: 
Escribir o seu 
significado.

EXERCICIO 7.1: 
Buscar no 
dicionario o 
significado de cada
xeito de 
conservación do 
peixe.

EXERCICIO 6.3: 
Calcular as 
diferenzas de 
coste entre os 
diferentes tipos de 
peixes e mariscos.

EXERCICIO 6.2: 
Escribir o resumo.

EXERCICIO 6.1: 
Por grupos, de 
xeito oral, facer un 
resumo do falado 
cos peixeiros.

EXERCICIO 5.3: 
Comprobar que 
especie de peixes 
dos investigados e 
estudados hai nos 
postos

EXERCICIO 5.2: 
Contar o número 
de postos de 
venda de peixes 
frescos e 
conxelados.

ACTIVIDADE 5:  Organizar a 
saída á Praza de Abastos para 
visitar os postos de peixe.

ACTIVIDADE 7:  Investigar as 
formas de conservación do 
peixe

ACTIVIDADE 8:  Interpretar 
unha canción que trate esta 
temática.

ACTIVIDADE 6:  Posta en 
común á volta da visita á 
praza.
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5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TAREFA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS

Creado con PROGRAMAME de www.recursoseducativos.net     páxina 16 de 19

EXERCICIO 9.1: 
Exporñer 
oralmente o 
traballo relizalo. 
Mostralo

EXERCICIO 9.2: 
Interpretar a 
canción.ACTIVIDADE 9:  Realizar unha 

exposición oral aos 
compañeiros do nivel.
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6 - ANEXO RESUMO CURRICULAR
Estas son as relacións curriculares traballadas nesta UDI:  obxectivo – contido – criterio de avaliación – CC - estándares

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Estándares

3º CN b, e, g, h, i CN-B1.1-Realizar un proxecto para a obtención dun
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborando con certa autonomía documentación 
sobre o proceso. 

CAA CMCT 
CSIEE

3º-CNB1.1.1-Busca, selecciona e organiza a 
información importante, obtén conclusións e comunica
o resultado de forma oral e escrita de maneira 
ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes.

3º CN h,g,e,l,i,o CN-B3.1- Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes variadas.

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

3º CS a,b,d,e,h,i CS-B1.1-Realizar un traballo de investigación que 
supoña a busca, selección e organización de 
información sobre a área (empregando as TIC e 
outras fontes), a realización dun produto, a 
documentación do proceso (a través 

CSIEE CAA 
CMCT

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

3º CS h,e,o CS-B1.3-Coñecer a terminoloxía propia da área e 
achegarse a comprender textos sinxelos de 
carácter social, xeográfico e histórico.

CCL CMCT 
CSC

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

3º CS h,e,o CS-B2.14-Localizar nun mapa os principais 
elementos da paisaxe: unidades de relevo e ríos 
máis importantes da comunidade autónoma e 
coñecer algunha característica relevante de cada 
un deles.

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

3º CS h,g,o CS-B2.5-Distinguir entre planos e mapas, incluíndo 
os planisferios, facendo sinxelas interpretacións con
escalas e signos convencionais básicos sobre 
mapas ou planos da súa 

CMCT CAA 3º-CSB2.5.1-Diferencia entre plano, mapa e 
planisferios, interpreta unha escala sinxela nun mapa 
e identifica signos convencionais máis usuais e 
básicos que poden aparecer nel.

3º EM j,b EM-B2.1-Interpretar un repertorio básico de 
cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en 
grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a
linguaxe musical.

CAA 3º-EMB2.1.3-Interpreta pezas vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 
acompañamento.
3º-EMB2.1.4-Toma conciencia dos erros cometidos e 
amosa interese por mellorar

3º EM j,b EM-B2.2-Explorar estruturas musicais e seleccionar
e combinar ideas musicais dentro de estruturas 
sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de crear 
un produto musical propio individual ou grupal

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

3º EP j,b EP-B2.1-Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico final.

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

3º LG a,b,c,e,o LG-B1.3-Comprender e producir textos orais 
sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 
académico.

CCL CSIEE 
CAA CCL

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

Creado con PROGRAMA-ME de www.recursoseducativos.net     páxina 17 de 19



UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP ISAAC PERAL

COÑECER UN MERCADO DE PEIXES E MARISCOS 

3º-LGB1.3.2-Sigue unha exposición da clase e extrae 
o sentido global e as informacións máis relevantes, 
preguntando se é necesario para verificar a súa 
comprensión.
3º-LGB1.3.3-Elabora e produce textos orais sinxelos 
(explicacións, breves exposicións, narracións curtas...)
presentando as ideas cunha coherencia lineal 
elemental e responde preguntas aclaratorias 
elementais sobre o seu contido.
3º-LGB1.3.4-Participa no traballo en grupo.

3º LG a,b,e LG-B1.6-Amosar interese por expresarse en público
coherentemente, sen contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos adecuados.

CCL CCEC 3º-LGB1.6.1-Elabora un discurso oral coherente, 
utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.
3º-LGB1.6.3-Amosa un discurso oral, claro, cunha 
pronuncia e entoación axeitadas e propias da lingua 
galega.

3º LG a,c,d,e LG-B1.5-Participar nas diversas situacións de 
interacción oral que se producen na aula amosando
valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción oral. 

CCL CSC 
CCEC CAA

3º-LGB1.5.1-Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais.
3º-LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en calquera 
situación de comunicación dentro da aula e valora o 
seu uso fóra dela.

3º LG a,d,e,h,m,o LG-B4.7-Valorar a lingua galega dentro da 
realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 
Europa.

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

3º LG a.b,e LG-B3.1-Usar, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto.

CCL CSC 
CCEC

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

3º LG b,d,e,i LG-B1.2-Utilizar os documentos audiovisuais como 
instrumento de aprendizaxe.

CCL CD CAA 
CSIEE

3º-LGB1.2.1-Usa e manexa documentos impresos, 
audiovisuais e dixitais para obter a información máis 
importante e necesaria.
3º-LGB1.2.2-Selecciona informacións relevantes dos 
documentos audiovisuais para realizar tarefas de 
aprendizaxe

3º LG b,e,i.j LG-B2.1-Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en textos sinxelos 
de soportes variados (webs infantís, libros, carteis).

CCL CCL CAA 
CSIEE

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

3º LG b,e LG-B1.7-Elaborar textos orais sinxelos propios dos 
medios de comunicación.

CCL CD CAA 
CSIEE CSC

3º-LGB1.7.1-Elabora textos orais sinxelos propios dos 
medios de comunicación mediante simulación.

3º LG b,e LG-B2.3-Realizar o subliñado das ideas principais 
dun texto sinxelo e resumir o seu contido.

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

3º LG b,e LG-B2.5-Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da 
información para obter información e modelos para 
a lectura.

CCL CAA CD 
CSIEE

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

3º LG b,e LG-B3.3-Elaborar textos do ámbito académico para CCL CAA 3º-LGB3.3.1-Elabora por escrito textos do ámbito 
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comunicar información. CSIEE académico moi sinxelos (cuestionarios, resumos, 
descricións, explicacións...) para obter e comunicar 
información.

3º LG b,e LG-B4.2-Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas básicas, apreciando o seu valor social 
e a necesidade de cinguirse a elas.

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

3º LG e,i,j LG-B3.6-Utilizar recursos gráficos e paratextuais 
que faciliten a comprensión dos textos.

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

3º MT b,e,g MT-B1.1-Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, realizando 
os cálculos necesarios e comprobando as solucións
obtidas.

CMCT CAA 
CSIEE

3º-MTB1.1.1-Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada)..
3º-MTB1.1.2-Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas:revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e 
interpreta as solucións no contexto da situación, busca
outras formas de resolución etc.

3º MT b,g MT-B2.3-Realizar operación e cálculos numéricos 
mediante diferentes procedementos, incluído o 
cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas.

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

3º MT b,g MT-B2.4-Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer conexións
entre a realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

CMCT CAA 
CSIEE

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

3º MT b,g MT-B5.1-Realizar, ler e interpretar representacións 
gráficas dun conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato.

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

3º MT e,g MT-B2.1-Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados. 

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

3º MT g,b MT-B3.4-Coñece as unidades básicas de medida 
do tempo e as súas relacións, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria.

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