
 

  

 

PLAN DE TRABALLO EN LINGUA GALEGA E LITERATURA 

3º DE PRIMARIA 

 

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

 

 

 

MATERIAIS 

Libro de Lengua 

Caderno de lengua 

Recursos informáticos 

Outro material de traballo e reforzo impreso e informático 

 

METODOLOXÍA  

Dado que a meirande parte dos nosos alumnos son castelán falantes, farase especial fincapé na 

expresión oral, insistindo nunha fala libre de castelanismos. Para logralo, planificaremos situacións 

que requiran o uso da expresión oral.  

 

Ademais, favoreceranse experiencias placenteras coa lectura que axudarán a crear o hábito lector. Así 

mesmo, insistirase nas estratexias de comprensión de textos de tipoloxías diversas. 

  

Potenciaremos as accións de escoitar, falar e conversar cunha metodoloxía activa e participativa 

baseada en actividades orais, escritas e manipulativas. É importante a participación do alumnado; para 

iso, realizaremos preguntas, observaremos imaxes, conseguindo así conseguir unha implicación verbal 

dos nenos: escoita do texto narrativo, lectura en voz alta, traballo de comprensión lectora (antes e logo 

de ler), preguntas directas sobre o texto, realización de actividades de valoración do texto, ampliación 

de vocabulario e reflexión lingüística.  

 

Co taller de escritura preténdese traballar o tema escrito de xeito sistemático, baseado na reflexión, 

con actividades motivadoras e insistindo na adquisición de técnicas e destrezas de traballo. Para 

facilitar a aprendizaxe significativa, habemos de motivar aos nosos alumnos con actividades variadas, 

individuais, por parellas e en grupo. 

 

 



CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2ºtrimestre 3ºtrimestre 

BLOQUE 4: 

COÑECEMENTO DA 

LINGUA 

Vocabulario:  

Campo semántico 

Palabras sinónimas 

Palabras antónimas 

  

Ortografía: 

A sílaba 

Palabras agudas, graves e 

esdrúxulas 

Acentuación 

 

Gramática:  

Suxeito e predicado 

Tipos de oración 

O xénero e o número 

Tipos de nomes 

 

 

 

 

 

 

 BLOQUE 4: 

COÑECEMENTO DA 

LINGUA  

Vocabulario:  

Palabras derivadas 

Palabras compostas 

Diminutivos 

Aumentativos 

Despectivos 

 

Ortografía:  

Uso do b 

Uso do v 

Uso do h  

 

Gramática: 

Tipos de palabras segundo 

o número de sílabas 

O substantivo 

O xénero e o número 

O artigo 

Os posesivos 

Os demostrativos 

O adxectivo (os graos do 

adxectivo) 

Os pronomes persoais 

 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA 

LINGUA 

 

Vocabulario: 

Frases feitas 

Refráns 

Polisemia 

 

Ortografía:  

Son k  

Son z 

Son gue 

Son “x”, “ll” e “i” 

Uso da punto e da coma 

 

Gramática:  

O verbo 

Os tempos verbais 

As conxugacións (infinitivo, xerundio 

e participio) 

Os adverbios de lugar e tempo 

Os adverbios de modo e cantidade 

 

CONTIDOS COMÚNS 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR. 

B1.1. Comprensión e valoración de textos orais sinxelos, para obter información, sobre feitos e 

acontecementos que resulten significativos e elaboración dun breve resumo.  

B1.2. Uso de documentos impresos, dixitais e audiovisuais para obter informacións relevantes  

B1.3. Comprensión e produción de textos orais sinxelos  

B1.4. Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas, respectando as e opinións de quen 



fala e sen interrupcións inadecuadas.  

B1.5. Participación e cooperación nas situacións comunicativas con valoración e respecto das normas 

que rexen a interacción oral (petición e quendas de palabra, mantemento do tema, respecto ás 

opinións das demais persoas, posturas e xestos adecuados).  

B1.6. Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes orais: 

entoación, ritmo e xestualidade.  

B1.7. Produción de textos orais sinxelos en situación de simulación.  

B1.8. Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartida.  

B1.9. Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas.  

B1.10. Uso, de forma xeral, dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.  

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

 

B2.1. Comprensión da información relevante en textos  

B2.4. Integración de coñecementos e de informacións para aprender e contrastar información, 

identificando e interpretando os datos  

B2.5. Subliñado e resumo da información relevante dun texto  

B2.6. Iniciación ás estratexias de control do proceso lector (anticipación, formulación de hipóteses, 

relectura...).  

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da información e das bibliotecas para obter información e modelos 

para a lectura.  

B2.8. Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de textos sinxelos en galego adaptados á idade e aos 

intereses das alumnas e dos alumnos.  

B2.9. Uso da biblioteca respectando as súas normas de funcionamento e valorándoa como fonte de 

información e de ocio e participación en actividades literarias.  

B2.10. Valoración das normas de funcionamento da biblioteca como recurso para acceder facilmente 

a información moi variada e manter un ambiente agradable de traballo e lecer.  

B2.11. Mantemento adecuado da súa biblioteca persoal.  

B2.12. Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de comunicación de e 

de lecer.  

B2.13. Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais.  

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  

  

B3.1. Uso das estratexias de planificación, de textualización e revisión do proceso escritor.  

B3.3. Composición de textos sinxelos, sobre acontecementos significativos, en situacións reais ou 



 

  

simuladas.  

B3.8. Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma ortográfica.  

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Escoita, memorización e reprodución de textos procedentes da literatura popular  

B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de lecturas adaptadas á idade e aos intereses do 

alumnado.  

B5.6. Recreación e composición de poemas e relatos, recoñecendo as características dalgúns modelos. 

B5.7. Dramatización de textos literarios. 

B5.8. Valoración da literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 CRITERIOS de 

cualificación 

Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importancia 

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 de 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 

20% 

o Listas de control  

o Análise das producións do 

alumnado: caderno de 

traballo, fichas, etc. 



 

 

 

 

 

establecido 

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de 

razonamento e 

deducción 

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 

 


