
 

 

 

PLAN DE TRABALLO EN CIENCIAS DA NATUREZA 

3º DE PRIMARIA 

 

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

 

 

 

MATERIAIS 

 

Libro de Ciencias da Natureza 

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 individuais 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. 

É importante que o alumno desenvolva a curiosidade por coñecer as formas de vida humana 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 SER 

HUMANO E A SAÚDE 

B2.1. O corpo humano e o 

seu funcionamento.  

B2.2. As funcións vitais. 

Importancia dos sentidos 

en relación co medio.  

B2.3. Recoñecemento dos 

cambios físicos e persoais 

nas diferentes etapas da 

vida das persoas  

B2.4. Saúde e enfermidade. 

B2.5. Hábitos saudables: 

alimentación, hixiene, 

exercicio físico e descanso.  

B2.6 Factores que 

producen as enfermidades 

máis habituais: carie, 

obesidade, gripe, catarros...  

B2.10. Clasificación dos 

alimentos en función dos 

nutrientes principais.  

B2.11. Pirámide 

alimentaria.  

B2.12. Análise de dietas 

equilibradas.  

 

 

 

BLOQUE 3: OS SERES 

VIVOS 

B3.1. Diferenza entre seres 

vivos e inertes.  

B3.2. Identificación de 

animais e de plantas como 

seres vivos.  

B3.3. Clasificación de animais 

vertebrados e invertebrados a 

partir de características 

observables.  

B3.4. Clasificación das 

plantas (herbas, arbustos e 

árbores) a partir de 

características observables.  

B3.6. Identificación de 

cambios observables que se 

producen nos seres no 

contorno.  

B3.7. Observación e 

comparación das diversas 

maneiras en que os seres vivos 

realizan as funcións vitais  

B3.8. Valoración da 

biodiversidade e interese pola 

súa conservación.  

 

 

 

 

BLOQUE 4: MATERIA E 

ENERXÍA 

B4.1. Fontes de enerxía. A enerxía e 

os cambios.  

B4.2. Intervención da enerxía na vida 

cotiá.  

B4.3. Uso responsable dos recursos 

naturais do planeta. Aforro enerxético.  

B4.4. A produción de residuos, a 

contaminación e o impacto ambiental.  

B4.5. Desenvolvemento de actitudes 

fronte a determinados problemas 

mediombientais.  

B4.8. Identificación de forzas 

coñecidas que fan que os obxectos se 

movan ou deformen.  

B4.9. Identificación de compoñentes e 

preparación dunha mestura.  

 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, 

OBXECTOS E MÁQUINAS  

B5.1. Manipulación e observación do 

funcionamento de obxectos, aparellos 

e máquinas sinxelas  

B5.2. Importancia da ciencia e da 

tecnoloxía para mellorar as condicións 

de vida e de traballo.  

B5.4. Manexo de ferramentas, 

aparellos e máquinas de uso 

doméstico, superando estereotipos 

sexistas.  

 



 

  

CONTIDOS COMÚNS 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1.1. Realización de proxectos  

B1.2. Busca guiada de información en internet  

B1.5. O traballo cooperativo.  

B1.6. Técnicas de estudo e traballo.  

B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade  

 



 

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 da quenda 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 asambleas 

 


