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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

MATÉMATICAS  
B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

B1.3. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no proceso de aprendizaxe, 
buscando, analizando e seleccionar información relevante en internet ou en outras 
fontes elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións. 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas, nomeadamente a 
calculadora, para a realización de cálculos numéricos, para aprender e resolver problemas 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da 
vida cotiá. 

MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 

 
MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

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

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na resolución de 
problemas contextualizados. 

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

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. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 
empregando estratexias heurísticas, de razoamento 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos 
relativos ao contorno inmediato. 

MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 

 MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita. 

  

SOCIAIS  
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 do uso do cartafol) e a comunicación 
do resultados, valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, 
participación e respecto. 
 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a relevante, a organiza, analiza, e comunicaas oralmente e/ou por escrito 

 
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. 
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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. 

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 

B3.5.Coñecer as normas básicas e sinxelas de circulación e utilizalas como persoa 
usuaria de medios de transporte. 

CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación. (Na situación actual)  

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

CSB4.1.2.Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado moi recente da súa contorna datando 
os comezos e finais das épocas estudadas. 

  

CIENCIAS NATURAIS  

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como resultado dun 
problema formulado, elaborando con certa autonomía documentación sobre o 
proceso. 

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. 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que ocorren no seu contorno 
por medio da observación, e obter unha información. 

CNB1. 2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno mediante a 
observación obtén unha información. 

B2.2. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento 
persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso 
deseñando protocolos para a súa prevención. 

CNB2.2.2. Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis habituais (caries, 
catarros, gripe e obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

  

LINGUA CASTELÁ  

B1.1.Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando 
a quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 
 

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 
 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras evidentes a partir do seu 
contexto de uso. 
 

LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión 
nos diferentes contextos de comunicación. 
 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. 
 

LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade.  
 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e como gozo 
persoal. 
 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos de 
diversa tipoloxía textual.  
 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións comunicativas, 
cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 
 

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…. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 10 CENTRO:CEIP DO PINDO 
CURSO:3º DE PRIMARIA 

MATERIA: TODAS. 
 

  

 

 

 
LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 
 

 
LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación 
de liñas etc. 
 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 
 

LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 
 

  

LINGUA GALEGA  

▪ 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. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e 
valora o seu uso fóra dela. 
▪ LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos 
sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

▪ 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. 

▪ 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…  
 

▪ B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. 
▪ LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómics. 

▪ B3.5. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. ▪ LGB3.5.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre 
parágrafos, interliñado… 

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

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, 
con especial atención ás maiúsculas. 

▪ B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos. 
▪ 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. 

LINGUA INGLESA  

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as 
comidas preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias experiencias e 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais, 
con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 
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articulados con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente. 
 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e sinxelas e 
ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, que conteñen con imaxes e 
ilustracións que clarifiquen o seu significado. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 
contextos comunicativos de forma significativa. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 
PLEB1.4. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e conversas breves nas que 
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 
PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e teñen outras 
culturas. 
 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de interese para o 
alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 
 

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

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 
 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar actividades 
predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

VALORES  

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

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

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

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

PLÁSTICA  

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un produto 
artístico final. 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e 
actividades manipulativas.  
 

 
EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas.  
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MÚSICA  
B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.  

 
EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras.  

 

B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio 
de cancións sinxelas e practicando a improvisación.  
 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

B3.1.Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes 
espazotemporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e 
adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos  en diferentes tipos de contornos intentando non perder o 
equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros 
espazotemporais. 

 
EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en contornos non 
habituais. 

B6.1.Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades físicas, con 
ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as situacións motrices, 
actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e desempeñando as 
diferentes función implícitas en xogos e actividades. 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas. 

  

RELIXIÓN CATÓLICA  

Narra experiencias nas que descubríu que a familia, os amigos ou o contorno son un agasallo. 
Recoñece as consecuencias do rexeitamento de Adán e Eva ao don de Deu 
Coñece a misión de Moisés descrita no relato bíblico. 
Recoñece nos relatos de milagres de Xesús os xestos e accións que fan felices ás persoas. 
Identifica e comenta algunhas características diferenciais nas respostas das persoas que chama Xesús nos relatos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Dialogo co alumnado vía telemática a ser posible e vía telefónica. 

 Observación do traballo do alumnado a través das actividades 
realizadas e enviadas ao profesorado. 

 Probas e tarefas avaliadas  no primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

 Tarefas e exercicios realizados polo alumnado durante este tempo. 

 Actitude e esforzo do alumnado durante esta situación de 
confinamento. 

 Todo o realizado durante os dous primeiros trimestres. 

Cualificación 
final 

 A cualificación obterase dos resultados da primeira e da segunda 
avaliación. 

 Engadirase o  traballo realizado polo alumnado durante o terceiro 
trimestre, valorando o seu esforzo e interese e tendo en conta a 
situación individual de cada alumno/a. A valoración sempre será 
para mellorar a nota. 

O alumnado con materias  pendientes doutro curso: A materia queda 
superada se supera a do curso actual 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

LINGUA GALEGA E C. SOCIAIS : 

 Lecturas e comprensión de textos, exercicios  escritos de repaso, 
elaboración de textos propios ( contos, poesías, noticiás...). Interacción 
oral alumnado-mestra, alumnado-alumnado. 

MATEMÁTICAS:  

 Realización exercicios e tarefas de repaso reforzo e ampliación  dos 
contidos traballados no 1º e 2º trimestre. Interacción oral. 

LINGUA CASTELÁ: 

 Actividades de lectura e comprensión de textos, actividades escritas( 
diario, diálogos, resumos, ditados,...), actividades de ortografía,...tanto 
de repaso como de ampliación. 

VALORES:  

 Plantéanse actividades nas que o alumnado interaccione coa súa 
familia. 

PLÁSTICA: 

 Actividades nas que se utilizan diferentes materiais e relacionadas 
coas súas experiencias e a súa realidade actual. Foméntase o emprego 
de materiais de refugallo. 

E. FÍSICA:  

 Danse propostas de actividades que animen ao alumnado ao 
movemento máis a actividade motriz. 

CIENCIAS NATURAIS 

 Comprensión lectora e realización de actividades sobre a lectura. 

 Actividades interactivas: xogos online para repasar . 

 Vídeos explicativos de youtube adaptados á súa idade, para favorecer a 
comprensión e a ampliación de conceptos e relacionados coas actividades 
enviadas. 

 Actividades escritas do libro de texto ou fichas preparadas sobre o tema a 
repasar ou ampliar. 

 Realización de pequenos e sinxelos experimentos caseiros para 
experimentar sobre algúns efectos e sacar conclusións sobre eles. 

INGLES 

 Comprensión auditiva: cancións (para repetir  tamén patróns sonoros e 
afianzar a pronunciación), rimas , historias curtas adaptadas ao nivel de 
cada grupo e  vídeos para seguir instrucións e conseguir un produto final 
(unha actividade plástica). 

  Interactivas: xogos online para repasar vocabulario, estruturas e 
pronunciación. 

 De escritura : completar un formulario online ou unha ficha previamente 
preparada, xeralmente sobre vocabulario e estruturas de temas 
traballados e nalgúns casos ampliación de vocabulario.  

RELIXIÓN. Fichas e recomendación de curtametraxes. 
 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 

 

 Para alumnado con conectividade: comunicación  a través de video 
chamadas, mensaxes electrónicos coas actividades, explicación e corrección 
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conectividade 
e sen 

conectividade) 

das mesmas. Mediante  mensaxes escritas ou de voz a través de whatsapp. 

 Alumnado sen conectividade: (Non é o caso). De ser preciso a través de 
chamada telefónica e buscaríanse os medios a través dos servizos do 
Concello para facerlle chegar as actividades. 

 LINGUA GALEGA, C. SOCIAIS E MATEMÁTICAS: Enviaranse actividades (tres 
días a semana), recepción  e corrección das mesmas a  través de correo 
electrónico . 

 Interacción oral a través de vídeo chamada (dúas veces a semana), con 
aviso previo a través de Abalar. 

 LINGUA CASTELÁ, VALORES, PLÁSTICA E EDUCACIÓN FÍSICA: Envíase o 
traballo ao alumnado mediante correo electrónico e recíbese mediante 
whasaap para a súa corrección. Resólvense todas as dúbidas que se 
presentan en calquera momento, normalmente mediante unha mensaxe 
de voz o unha videochamada. Fanse tamén videochamadas. 

 Ciencias naturais 

 , a conexión é de dúas veces á semana a través do correo electrónico 
(martes e xoves), polo que se envían as actividades para dúas sesións 
semanais. A partir de aí a comunicación é via correo electrónico, teléfono e 
whatsapp; a través dos cales se van entregando as actvidades e se devolven 
correxidas e coas indicacións pertinentes. 

 INGLÉS 

 Conexión é de dúas veces á semana a través do correo electrónico (martes 
e xoves),  enviando actividades para dúas sesións semanais. A partir de aí a 
comunicación é vía correo electrónico, teléfono e whatsapp. 

 RELIXIÓN.. 

 contacto cos alumnos e alumnas a través de ABALAR e do correo 
electrónico 

Materiais e 
recursos 

 
Libros de texto, fichas, Recursos dixitais:Libros dixitais, acceso a internet, vídeo 
conferencias (webex), correos electrónicos, whatsapps.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase unha mensaxe a través de abalar móbil. 
Comunicarase mediante correo electrónico. 

Publicidade  na páxina web do centro. 
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