
CEIP  PORTOFARO 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE TERCEIRO DE PRIMARIA 
 

 
CIENCIAS DA NATUREZA 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 
 
CNB1. 2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno mediante a observación obtén unha información. 
 
CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu funcionamento nun sentido global e os cambios nas distintas etapas da vida. 
 
CNB2.1.2. Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do organismo. 
 
CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio 
científico. 
 
CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características das plantas do seu contorno e clasifícaas con criterio científico. 
 
CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e as explica empregando diferentes soportes. 
 
CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa intervención na vida cotiá. 
 
CNB4.1.2. Emprega actitudes responsables de aforro enerxético e de recollida de residuos na escola. 
 
CNB4.2.1. Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e situacións da vida cotián. 
 
CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso cotián na escola  
analizando o seu funcionamento. 
 
CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía que empregan obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso habitual na vida cotiá. 
 
CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos materiais, das ferramentas e das máquinas que empregan. 



 
 
 
 
 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 
 
CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece algunha das súas características básicas 
empregando as TIC. 
 
CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os polos xeográficos. 
 
CSB2.2.3.Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas característica principais. 
 
CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos terráqueos. 
 
CSB2.7.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen a formación das nubes e as precipitacións. 
 
CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia distinguindo os seus elementos principais. 
 
CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 
 
CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma. 
 
CSB3.4.1.Diferenza entre materias primas e produtos elaborados e os asocia cos diferentes sectores produtivos e económicos da contorna. 



 
CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación. 
 
CSB4.2.2.Distingue entre prehistoria e historia recoñecendo a importancia das manifestacións escritas como avances que supoñen a transición 
entre esas épocas. 
 
CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico do contorno próximo e asume as responsabilidades que 
supón a súa conservación e mellora. 
 
 
 

 
 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 
 
LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, respecto da opinión dos e das demais. 
 
LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos verbais e non verbais para comunicarse oralmente, identificando o valor comunicativo destes. 
 
LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación 
 
LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona 
as ideas principais: noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas médicas … 
 
LCB1.5.3. Responde preguntas sinxelas correspondentes á comprensión literal. 
 
LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental, utilizando nexos básicos. 
 
LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 
 
LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade. 
 
LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia 
 
LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos de diversa tipoloxía textual. 



LCB2.3.5. Iníciase na utilización do dicionario de xeito guiado. 
 
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 … 
 
LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 
 
LCB3.3.2. Utiliza, con axuda e para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e da 
secuencia coherente do escrito. 
 
LCB3.7.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 
 
LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías gramaticais básicas: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, 
expresar acción. 
 
LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, ao producir textos orais e escritos. 
LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 
 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 
 
LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión oral e escrita. 
 
LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 
 
LCB5.2.1. Realiza, de xeito guiado, lecturas comentadas de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual. 
 
 
 

 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 

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



LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. 
 
LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
 
LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 
 
LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
 
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 
 
LGB2.1.6. Emprega o dicionario, de xeito guiado, para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 
LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 
LGB2.6.3. Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen dificultade. 
 
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, léxico, morfosintaxe. 
 
LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un guión establecido. 
 
LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo. 
 
LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, con especial atención ás maiúsculas. 
 
LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 
 
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 
 
LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 
 
LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e 
en diferentes soportes.  
 
LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e 
en diferentes soportes. 
 
 

 



LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

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. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.  

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as.  

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

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.  

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que 

hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes ilustrativas. 

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos. 

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e dramatizacións etc. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e escribir 

con léxico traballado previamente de forma oral. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos en situacións rutineiras reais ou simuladas a través de respostas verbais e non 



verbais. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna. 

 

MATEMÁTICAS 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema, pregunta realizada). 
 
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. 
 
MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que quero descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non me 
equivoquei ao facelo?, a solución é idónea? 
 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 
 
MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 
 
MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 
 
MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo mental. 
 
MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na resolución de problemas contextualizados. 
 
MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento. 
 
MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, capacidade, masa ou peso. 
 
MTB3.1.2. Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 
 
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple. 
 
MTB3.2.2. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
 
MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida máis usuais. 
 



MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais e as súas relacións 
 
MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto 
para resolver problemas en situación reais como figuradas. 
 
MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos (lado, ángulo e vértice). 
 
MTB4.2.1. Coñece e diferenza a circunferencia do círculo e distingue os seus elementos MTB4.4.1.  
Distingue entre ángulos agudos, rectos e obtusos. 
 
MTB4.3.1. Identifica corpos redondos e poliedros (prisma, pirámide, cilindro, cono, esfera...). 
 
MTB4.4.1. Distingue entre ángulos agudos, rectos e obtusos. 
 
MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas ou gráficas. 
 
MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 
 
MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita 
 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os trazos característicos da súa personalidade e verbaliza as conclusións. 
 
VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a representación  que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que expresan os 
demais. 
 
VSCB1.3.1. Aplica o autocontrol á toma de decisión. 
 
VSCB1.3.3.  Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. 
 
VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos. 
 
VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto cara aos  demais en situación formais e informais da interacción social. 
 
VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. 
 



VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. 
 
VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. 
 
VSCB 3.2.2.Practica as estratexias de axuda entre iguais. 
 
VSCB32.1.4.Respecta as regras durante o traballo en equipo. 
 
VSCB3.3.1. Participa na elaboración das normas da aula. 
 
VSCB3.3.2.Respecta as normas do centro escolar. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica. 
 
EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 
 
EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis representativas. 
 
EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades manipulativas. 
 
EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 
 
EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas  que lle foran encomendadas. 
 
 

 

RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 

 
1.1. 3- Sabe aplicar na relación cos amigos e a familia algúns valores xerados na persoa de Xesús: humildade, servizo .... 
2.1.2- Coñece e describe o relato bíblico de Moisés. 
4.1.2- Recoñece o sentido relixioso dalgunhas obras artisticas e xestos relixiosos. 
 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 



 

    xplica aos seus compa eiros e  s s as compa eiras as caracterís cas dun xo o prac cado na clase. 
    ostra boa disposición para solucionar os con itos de xeito ra oable. 
    eco ece as condutas inapropiadas  ue se producen na pr c ca depor va. 
B1:Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 
    ar cipa na recollida e or ani ación de material u li ado nas clases. 
B1:Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 
    ncorpora nas s as ru nas o coidado e  ixiene do corpo. 
B2:Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 
    eacciona ante combinacións de es mulos visuais, audi vos e t c les, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo. 
    eali a despra amentos en diferentes  pos de contornos intentando non perder o e uilibrio nin a con nuidade, e intentando axustar a s a reali ación 
aos par metros espa o-temporais. 
    epresenta personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

    o ece os efectos bene ciosos do exercicio  sico para a sa de. 

B5:Mellora o seu nivel de par da das capacidades  sicas orientadas   sa de 

     li a as  abilidades motrices b sicas en dis ntos xo os e ac vidades  sicas 
 

 

MÚSICA 

EMB.1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

EMB.1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta gráficamente a súa estrutura. 

EMB.2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras. 

EMB.2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

EMB.2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

EMB.3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 


