
UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP ISAAC PERAL

OFICIOS DO MAR 

1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título da U.D.I.: OFICIOS DO MAR

 Áreas traballadas: Lingua galega, Ciencias Sociais, Matemáticas, Plástica  Nivel: 3º A Curso: 2017 - 2018

Docentes implicados/as:
Mª Dolores López Espiñeira

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 tido visto a persoas facendo diferentes tarefas.
- Estar a estudar os tres tipos de sectores laborais.
Traballarase este capítulo seguindo uns pasos:
a) Que saben sobre esta temática: oficios que coñecen, se viron a persoas realizando algún deles, onde se levan a cabo estes traballos, en que consiste cada un deles, con 
que medios e materias contan...
b) Fixar cantos e cales oficios imos traballar.
c) Investigar e recopilar información sobre todo o falado e demais centros de interese que vaian xurdindo ao redor do tema.
d) Resumir e plasmar as conclusións de todo o inverstigado no formato fixado.
e) 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: Profesións relacionadas co mar.
O alumnado realizará un traballo cooperativo repartido en cinco grupos de 5 alumnos/as cada un. Cada grupo fará un
traballo de investigación sobre un oficio diferente.
Os traballos a investigar serán:
- Pescadores/as ou mariñeiros/as
- Mariequeiros/as
- Carpinteiros de ribeira
- Peixeiros/as
- Oceonógrafos/as
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 Exercicio 1.2 Exercicio 1.3 Exercicio 1.4 Exercicio 1.5 Exercicio 1.6

Descrición Descrición Descrición Descrición Descrición Descrición

Buscar e escribir a 
definición do oficio.

Saber a que época 
histórica se remonta 
ese oficio.

Definir e aprender en
que consiste o seu 
traballo.

Buscar e aportar, se 
fora posible,  algúns 
dos materiais que 
utilizan.

Aportar 
documentación 
gráfica da súa tarefa.

Numerar os 
diferentes postos de 
peixe que poida 
haber no barrio onde

Descrición:

Investigar a través de internet, 
lecturas e preguntas ás familias 
sobre o oficio a coñecer.

Criterios de avaliación:
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habitan.

Procesos cognitivos:
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos:
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos:
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos:
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos:
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos:
(Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos: Contidos: Contidos: Contidos:

CS-B1.1, CS-B1.2, CS-B4.1, EP-B2.4, 
LG-B1.1, LG-B1.2, LG-B2.1, LG-B4.2, 

Indicadores de logro:

3º-LGB1.1.1-Comprende as ideas 
principais dun texto oral sinxelo dos 
medios de comunicación, extraendo o 
sentido global da mensaxe., 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-LGB2.1.3-
Busca, localiza e selecciona información
concreta dun texto sinxelo., 3º-
LGB2.1.6-Emprega o dicionario, de xeito
guiado, para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos., 3º-
LGB4.2.2-Utiliza as normas ortográficas 
básicas, aplicándoas nas súas 
producións escritas, con especial 
atención ás maiúsculas., 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-CSB1.2.1-Participa en actividades 
individuais e de grupo e, emprega 
estratexias de traballo cooperativo 
adoitando un comportamento 
responsable, construtivo e solidario e 
respecta os principios básicos do 
funcionamento democrático., 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, 3º-EPB2.4.2-Utiliza
as tecnoloxías da información e da 
comunicación para buscar material para 
as súas creacións artísticas., 

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

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, Conductual-instructivo, congnitivo-
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sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividade 2 Exercicio 2.1 Exercicio 2.2 Exercicio 2.3 Exercicio 2.4 Exercicio 2.5

Descrición Descrición Descrición Descrición Descrición

Redacatar as preguntas 
que lles farán aos 
traballadores 
relacionadas, cada 
grupo, co seu oficio.

Calcular as horas que 
traballan desde que 
empezan a súa xornada 
laboral.

Facer o cálculo das 
ganancias que lles 
reporta o seu oficio.

Escribir as rúas que 
atravesamos para ir ao 
mercado.

Contar o pasos que hai 
neste percorrido. 

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Procesos cognitivos: 
(Bloom - Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos: Contidos: Contidos:

Descrición:

Organizar a saída ao mercado 
para entrevistar ás peixeiras/os

Criterios de avaliación:

CS-B2.6, LG-B1.5, LG-B3.1, MT-B2.1, 
MT-B2.4, MT-B3.1, MT-B3.4, 

Indicadores de logro:

3º-LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra 
dela., 3º-LGB3.1.1-Planifica a 
elaboración do texto, antes de comezar 
a escribir, xerando ideas, seleccionando 
e estruturando a información., 3º-
MTB2.1.1-Le, escribe e ordena números
ata o 10.000., 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-MTB3.1.2-Mide con diferentes 
instrumentos elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha 
medida., 3º-MTB3.4.1-Resolve 
problemas da vida real utilizando as 
medidas temporais e as súas relacións, 
3º-CSB2.6.1-Orientase no espazo 
empregando algunha técnica de 
orientación e instrumento., 

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 3 Exercicio 3.1 Exercicio 3.2 Exercicio 3.3 Exercicio 3.4

Descrición Descrición Descrición Descrición

Poñer en común o recollido na 
enquisa aos traballadores.

Escribir cada grupo o resumo 
do aprendido.

Plasmar no googel maps ou nun
plano o recorrido feito polas 
diferentes rúas.

Calcular a lonxitude aproximada
en metros dos pasos que deron 
nesta saída.

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Contidos: Contidos: Contidos: Contidos:

Descrición:

Reflectir o aprendido no 
mercado.

Criterios de avaliación:

CS-B2.6, LG-B1.3, LG-B1.5, LG-B1.6, 
LG-B1.9, LG-B2.3, LG-B3.1, LG-B3.3, 
MT-B3.2, 

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-
LGB1.5.2-Respecta as opinións das 
persoas participantes nos intercambios 
orais., 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-LGB1.6.2-Elabora 
un discurso oral cohesivo, utilizando 
algúns nexos básicos., 3º-LGB1.9.1-
Interésase por expresarse oralmente 
coa pronuncia e entoación adecuada a 
cada acto comunicativo, 3º-LGB2.3.2-
Realiza o resumo, a partir de preguntas,
dun texto sinxelo., 3º-LGB3.1.1-Planifica
a elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a 
información., 3º-LGB3.1.2-Elabora o 
texto, con coherencia xeral e de xeito 
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creativo., 3º-LGB3.3.1-Elabora por 
escrito textos do ámbito académico moi 
sinxelos (cuestionarios, resumos, 
descricións, explicacións...) para obter e
comunicar información., 3º-CSB2.6.1-
Orientase no espazo empregando 
algunha técnica de orientación e 
instrumento., 3º-MTB3.2.1-Suma e resta
medidas de lonxitude, capacidade e 
masa en forma simple., 

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 4 Exercicio 4.1

Descrición

Facer fotografías, realizadas por eles mesmos, dos diferentes oficios. Senón láminas.

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contidos:

Descrición:

Documentar graficamente a súa 
investigación.

Criterios de avaliación:

EP-B2.4, 

Indicadores de logro:

3º-EPB2.4.2-Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
buscar material para as súas creacións 
artísticas., 

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 5
Descrición Descrición

Clasificar a que sector pertence cada un dos oficios investigados. Resume e escribe as características de eses sectores.

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

Contidos: Contidos:

Descrición:

Investigar sobre os tres tipos de 
sectores laborais 

Criterios de avaliación:

CS-B1.1, CS-B3.4, LG-B3.2, 

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-
CSB3.4.1-Diferencia entre materias 
primas e produtos elaborados e os 
asocia cos diferentes sectores 
produtivos e económicos da contorna., 
3º-LGB3.2.5-Resume brevemente o 
contido de textos sinxelos, a partir de 
preguntas, propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos medios de 
comunicación., 

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

Descrición:
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Descrición Descrición

Cada equipo inventará unha estrofa que fale do seu oficio. Recoñecer a rima nun poema.

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

Contidos: Contidos:

Compoñer un poema

Criterios de avaliación:

LG-B5.4, LG-B5.6, 

Indicadores de logro:

3º-LGB5.4.1-Recrea e compón poemas 
e relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados de 
ánimo ou lembranzas., 3º-LGB5.6.1-
Valora a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal., 

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 7 Exercicio 7.1 Exercicio 7.2

Descrición Descrición

Expoñer oralmente aos compañeiros de nivel o traballo realizado. 
Mostralo.

Daclamar o poema.

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

Contidos: Contidos:

Descrición:

Exposición oral do traballo.

Criterios de avaliación:

LG-B1.6, LG-B4.7, LG-B5.5, 

Indicadores de logro:

3º-LGB5.5.1-Participa activamente en 
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dramatizacións de situacións e de textos
literarios., 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 realidade plurilingüe e pluricultural de
España e de Europa., 

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 4.1: 
Facer fotografías, 
realizadas por eles
mesmos, dos 
diferentes oficios. 
Senón láminas.

EXERCICIO 3.4: 
Calcular a 
lonxitude 
aproximada en 
metros dos pasos 
que deron nesta 
saída.

EXERCICIO 3.3: 
Plasmar no googel 
maps ou nun plano
o recorrido feito 
polas diferentes 
rúas.

EXERCICIO 3.2: 
Escribir cada grupo
o resumo do 
aprendido.

EXERCICIO 3.1: 
Poñer en común o 
recollido na 
enquisa aos 
traballadores.

EXERCICIO 2.5: 
Contar o pasos 
que hai neste 
percorrido. 

EXERCICIO 2.4: 
Escribir as rúas 
que atravesamos 
para ir ao 
mercado.

EXERCICIO 1.3: 
Definir e aprender 
en que consiste o 
seu traballo.

EXERCICIO 2.3: 
Facer o cálculo 
das ganancias que
lles reporta o seu 
oficio.

EXERCICIO 1.1: 
Buscar e escribir a 
definición do oficio.

EXERCICIO 1.2: 
Saber a que época
histórica se 
remonta ese oficio.

EXERCICIO 1.4: 
Buscar e aportar, 
se fora posible,  
algúns dos 
materiais que 
utilizan.

EXERCICIO 1.5: 
Aportar 
documentación 
gráfica da súa 
tarefa.

EXERCICIO 1.6: 
Numerar os 
diferentes postos 
de peixe que poida
haber no barrio 
onde habitan.

EXERCICIO 2.1: 
Redacatar as 
preguntas que lles 
farán aos 
traballadores 
relacionadas, cada
grupo, co seu 
oficio.

EXERCICIO 2.2: 
Calcular as horas 
que traballan 
desde que 
empezan a súa 
xornada laboral.

ACTIVIDADE 1:  Investigar a 
través de internet, lecturas e 
preguntas ás familias sobre o 
oficio a coñecer.

ACTIVIDADE 4:  Documentar 
graficamente a súa 
investigación.

ACTIVIDADE 3:  Reflectir o 
aprendido no mercado.

ACTIVIDADE 2:  Organizar a 
saída ao mercado para 
entrevistar ás peixeiras/os
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5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TAREFA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS
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EXERCICIO 5.1: 
Clasificar a que 
sector pertence 
cada un dos oficios
investigados.

EXERCICIO 5.2: 
Resume e escribe 
as características 
de eses sectores.

EXERCICIO 6.1: 
Cada equipo 
inventará unha 
estrofa que fale do 
seu oficio.

EXERCICIO 6.2: 
Recoñecer a rima 
nun poema.

EXERCICIO 7.1: 
Expoñer oralmente
aos compañeiros 
de nivel o traballo 
realizado. 
Mostralo.

EXERCICIO 7.2: 
Daclamar o 
poema.

ACTIVIDADE 5:  Investigar 
sobre os tres tipos de sectores 
laborais 

ACTIVIDADE 6:  Compoñer un 
poema

ACTIVIDADE 7:  Exposición 
oral do traballo.
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6 - ANEXO RESUMEN CURRICULAR
Estas son las relaciones curriculares trabajadas en esta UDI:  objetivo – contenido – criterio de evaluación – CC - estándares

Nivel Área Objetivo Contenidos Criterios de evaluación C.C. Estándares

3º CS a,b,c,d CS-B1.2-Empregar estratexias de traballo 
cooperativo, adoitar un comportamento de respecto
e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas 
alleas nos diálogos e debates.

CSC CAA 
CMCT

3º-CSB1.2.1-Participa en actividades individuais e de 
grupo e, emprega estratexias de traballo cooperativo 
adoitando un comportamento responsable, construtivo
e solidario e respecta os principios básicos do 
funcionamento democrático.

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,g CS-B2.6-Orientarse no espazo próximo 
empregando algunha técnica de orientación e 
instrumentos.

CMCT CAA 3º-CSB2.6.1-Orientase no espazo empregando 
algunha técnica de orientación e instrumento.

3º CS h,o CS-B4.1-Coñecer as nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos históricos relevantes 
de Galicia.

CMCT CAA 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

3º CS h CS-B3.4-Distinguir entre materias primas e 
produtos elaborados e asocialos cos diferentes 
sectores produtivos e económicos da zona.

CMCT CCL 3º-CSB3.4.1-Diferencia entre materias primas e 
produtos elaborados e os asocia cos diferentes 
sectores produtivos e económicos da contorna.

3º EP j,i EP-B2.4-Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación para buscar material para as 
creacións propias ou colectivas

CCEC CD 3º-EPB2.4.2-Utiliza as tecnoloxías da información e da
comunicación para buscar material para as súas 
creacións artísticas.

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.
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 LG a,b,e,o LG-B3.2-Producir textos sinxelos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir, 
emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación.

CCL CSC CAA 3º-LGB3.2.5-Resume brevemente o contido de textos 
sinxelos, a partir de preguntas, propios do ámbito da 
vida persoal ou familiar ou dos medios de 
comunicación.

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-LGB1.6.2-Elabora un discurso oral cohesivo, 
utilizando algúns nexos básicos.

Creado con PROGRAMA-ME de www.recursoseducativos.net     páxina 14 de 16



UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP ISAAC PERAL

OFICIOS DO MAR 

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-LGB1.5.2-Respecta as opinións das persoas 
participantes 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,d,e,o LG-B5.6-Valorar a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal.

CCL CSC 
CCEC

3º-LGB5.6.1-Valora a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal.

3º LG a,e LG-B1.1-Comprender textos orais sinxelos dos 
medios de comunicación, extraendo o sentido 
global e información específica.

CCL CSC 3º-LGB1.1.1-Comprende as ideas principais dun texto 
oral sinxelo dos medios de comunicación, extraendo o
sentido global da mensaxe.

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-LGB3.1.2-Elabora o texto, con coherencia xeral e 
de xeito creativo.

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,d,e LG-B5.5-Participar activamente en dramatizacións 
de situacións e de textos literarios.

CCL 3º-LGB5.5.1-Participa activamente en dramatizacións 
de situacións e de textos literarios.

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-LGB2.1.3-Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo.
3º-LGB2.1.6-Emprega o dicionario, de xeito guiado, 
para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa 
nos textos.

3º LG b,e,o LG-B5.4-Recrear e compoñer poemas e relatos a 
partir de modelos sinxelos.

CCL CCEC 
CSC

3º-LGB5.4.1-Recrea e compón poemas e relatos, a 
partir de modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou lembranzas.

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-B3.3-Elaborar textos do ámbito académico para 
comunicar información.

CCL CAA 
CSIEE

3º-LGB3.3.1-Elabora por escrito textos do ámbito 
académico moi sinxelos (cuestionarios, resumos, 
descricións, explicacións...) para obter e comunicar 
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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 LG-B1.9-Interesarse por amosar unha pronuncia e 
entoación adecuadas.

CCL CAA 
CCEC CSIEE

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

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 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

3º MT g MT-B3.1-Seleccionar e utilizar instrumentos e 
unidades de medida usuais, facendo previamente 
estimacións e expresando con precisión medidas 
de lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo, en 
contextos reais.

CMCT CAA 3º-MTB3.1.2-Mide con diferentes instrumentos 
elixindo a unidade máis axeitada para a expresión 
dunha medida.

3º MT g MT-B3.2-Operar con diferentes medidas de 
lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo.

CMCT 3º-MTB3.2.1-Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma simple.
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