
 

 

 

PLAN DE TRABALLO EN CIENCIAS SOCIAIS 

3º DE PRIMARIA 

 

PROFESORES: Mª del Rosario Santos Castroviejo, Mª Trinidad García Peñín 

 

 

 

MATERIAIS 

 

Libro de Sociais  

Caderno de traballo 

Recursos informáticos 

Outros materiais de traballo e reforzo en soporte impreso e dixital 

 

METODOLOXÍA  

Con carácter xeral, a distribución do traballo en cada un dos temas será a seguinte:  

 

 Partiremos sempre dos conceptos previos do alumno, analizando o que imos aprender. 

 Explicación dos contidos  a traballar con apoio dixital 

 Realización de exercicios e tarefas individualmente, por parellas ou en grupo 

  Elaboración de pequenos proxectos de investigación 

 Postas en común e autoavaliación de tarefas indiviuduais como de proxectos en grupo 

 

Para a realización das actividades deixarase un tempo na clase, cando non se rematen as tarefas na 

aula levaranse para casa. 

 

Unha  hora semanal ou quincenal será levada a cabo na aula de informática. 

A metodoloxía será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favorecendo o traballo 

individual e cooperativo do alumnado na aula. 

Terá especial interese aprender a utilizar mapas e algunha representación gráfica adecuada para a 

identificación e análise de procesos históricos.  

É importante que o alumno desenvolva a curiosidade por coñecer as formas de vida humana no 

pasado e que valore a súa importancia . 

Complementaranse accións para un desenvolvemento axeitado dunha vida activa, saudable e 

autónoma, dándolle importancia á convivencia pacífica, á tolerancia, ao diálogo e á empatía. 

 



CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2ºtrimestre 3ºtrimestre 

BLOQUE  

2:  O 

MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

B2.1.Sistema solar: o Sol e 

os planetas.  

B2.2.O planeta Terra e a 

Lúa, o seu satélite. 

Características.  

B2.3 Os movementos da 

Terra e a Lúa e as súas 

consecuencias: as estacións 

do ano, o día e a noite.  

B2.3.As capas da Terra: 

características básicas.  

B2.4.Formas de representar 

a Terra. planos, mapas, 

planisferios e globos 

terráqueos.  

B2.5.Cartografía. Planos e 

mapas. 

B2.6.Coñecemento e uso 

de diferentes técnicas, 

estratexias e instrumentos 

para orientarse no espazo. 

Puntos cardinais.  

B2.7.A atmosfera. 

Fenómenos atmosféricos. 

As nubes e as 

precipitacións.  

B2.8.Tempo atmosférico.  

B2.9.Mapas do tempo 

atmosférico. 

BLOQUE 2: O MUNDO 

QUE NOS RODEA 

 

B2.12.Paisaxe: definición, 

elementos básicos que 

caracterizan as paisaxes de 

Galicia. Características.  

B2.13.A intervención humana 

no medio próximo. A 

contaminación atmosférica e o 

cambio climático. 

Desenvolvemento sostible e 

consumo responsable.  

 

BLOQUE 3: VIVIR EN 

SOCIEDADE 

B3.1.A organización social, 

política e territorial da 

localidades e comarca   

B3.2.Manifestacións culturais 

e lingüísticas de Galicia  

B3.5.Educación Viaria.  

 

 

 

 

BLOQUE 3: VIVIR EN 

SOCIEDADE 

 

B3.4.As actividades económicas e 

produtivas da localidade. Clasificación 

por sectores. Recursos naturais, 

materias primas e produtos elaborados.  

 

BLOQUE 4: AS PEGADAS DO 

TEMPO 

B4.1. As pegadas da nosa historia. 

Representación do tempo histórico a 

través de liñas do tempo.  

B4.2.A Prehistoria. A cultura castrexa 

en Galicia.  

B4.3.A escritura como fonte histórica.  

B4.4.A Idade Antiga en Galicia. A 

romanización.  

B4.6.O noso patrimonio natural, 

histórico e cultural. Os espazos 

protexidos.  

 

 

 

 



 

  

B2.10. O clima. Grandes 

zonas climáticas mundiais.  

B2.11. O ciclo da auga.  

 

BlOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1.2.Proposta de traballo que xurda dun problema, acontecemento ou inquietude e que supoña un 

proceso de investigación e acción que garanta participación activa do alumnado e facilite o proceso 

de autorregulación de aprendizaxes.  

B1.3.Busca e selecciona información utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación  

B1.4.Iniciativa emprendedora. Planificación, xestión e presentación dos proxectos co fin de acadar 

obxectivos.  

B1.5.Emprego de técnicas de estudo individual e de estratexias de traballo cooperativo. Valoración do 

esforzo e coidado do material.  

B1.6.Participación activa e construtiva na vida social, uso das normas de convivencia. A cooperación 

e o diálogo como valores democráticos e recursos básicos na resolución pacífica de conflitos.  

B1.7.Utilización da terminoloxía propia da área e do uso de textos de carácter social, xeográfico e 

histórico  

 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 CRITERIOS de 

cualificación 

Indicadores 

 

Porcentax

e 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 

 Participación activa na 

aula 

o Petición de palabra 

o Respecto das quendas 

de palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

o Observación sistemática 

o Debates e asambleas 

 

 

 Atención, esforzo e 

interese 

o Actitude nas 

explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e 

concentración 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

 Comportamento na aula e 

respecto das normas 

o Cumprimento de 

normas 

o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

 Traballo diario e 

presentación do mesmo 

o Limpeza e orde en 

libretas e traballos 

o Caligrafía 

o Autonomía no traballo 

o Respecto de normas 

ortográficas básicas 

o Rematar no tempo 

establecido 

20% 

o Listas de control  

o Análise das producións do 

alumnado: caderno de 

traballo, fichas, etc. 



 

 

 

 

 

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de 

razoamento e dedución 

o Habilidades na 

búsqueda de 

información 

o Exposición oral 

o Tratamento da 

información 

10% 

o Rúbricas 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asembleas 


