
 

PLAN DE TRABALLO EN LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

3º DE PRIMARIA 

 

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

 

 

 

MATERIAIS 

 

Libro de Lingua Castelá 

Caderno de Lingua Castelá 

Dicionario 

Recursos informáticos 

Outros materiais de traballo e reforzó en formato impreso ou dixital 

Materiais manipulativos: bingo ortográfico, ,,, 

 

METODOLOXÍA  

 

A lingua apréndese practicándoa, falándoa, e por iso planificaremos situacións que requiran o uso da 

expresión oral. Pensamos que os proxectos de aula levados a cabo fomentarán a adquisición das 

destrezas orais e incorporaranse as interferencias máis habituais como contidos a traballar.  

 

Favoreceranse experiencias placenteras coa lectura que axudarán a crear o hábito lector. Así mesmo, 

insistirase nas estratexias de comprensión de textos de tipoloxías diversas. 

  

Potenciaranse as accións de escoitar, falar e conversar cunha metodoloxía activa e participativa que se 

baseará en actividades orais, escritas e manipulativas e cunha intervención constante para facer 

participar a todos a base de preguntas e de explicacións directas, observación de láminas e ilustracións 

e 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:  

    Palabras sinónimas 

    Palabras antónimas 

    Palabras polisémicas 

    Frases feitas 

    Refráns 

 

Ortografía: 

   Son K 

   Son Z 

   Son G suave 

   Puntuación 

   Sonido R forte 

 

Gramática:  

Suxeito e predicado 

A sílaba 

 

 

 

 

 

 BLOQUE 4: COÑECEMENTO 

DA LINGUA 

Vocabulario:  

Palabras derivadas 

Palabras compostas 

Diminutivos 

Aumentativos 

Familias de palabras 

 

Ortografía:  

Son J 

Palabras rematadas en y 

División de palabras 

Os signos de interrogación e de 

exclamación 

Palabras con mp e mb 

 

Gramática: 

Tipos de palabras segundo o 

número de sílabas 

O substantivo 

O xénero e o número 

O artigo 

BLOQUE 4: 

COÑECEMENTO DA 

LINGUA 

Vocabulario: 

Xentilicios 

Palabras colectivas 

Palabras onomatopéicas 

Palabras parónimas 

Campo semántico 

 

Ortografía:  

A coma 

Palabras rematadas en illo, illa 

Palabras rematadas en z e d 

Os dous puntos 

Palabras ha e a 

 

Gramática:  

Os posesivos 

Os demostrativos 

O adxectivo 

Os pronomes persoais 

O verbo 

CONTIDOS COMÚNS 

BLOQUE 1. BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR  

B1.1. Estratexias e normas para o intercambio comunicativo: participación; exposición clara; escoita; 

respecto á quenda de palabra; respecto polos sentimentos e opinión dos outros. 

B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de 

voz. 

B1.3. Participación en situacións de comunicación utilizando un discurso cunha secuencia lineal 

sinxela. 



B1.4. Dedución das palabras evidentes polo contexto. Interese pola ampliación de vocabulario. 

Creación de redes semánticas sinxelas.  

B1.5. Comprensión de textos orais  

B1.6. Audición e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese.  

B1.7. Dramatizacións de textos literarios adaptados á idade  

B1.8. Produción de textos orais sinxelos  

B1.9. Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: 

escoitar e preguntar.  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER  

B2.1. Lectura, en silencio e en voz alta, de distintos tipos de texto próximos á súa experiencia.  

B2.2. Comprensión de textos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, valorando a 

lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta.  

B2.3. Utilización de estratexias para a comprensión lectora de textos:consideración do título e das 

ilustracións. Identificación de palabras clave. Anticipación de hipótese de significado polo contexto. 

Uso do dicionario.  

B2.4. Gusto pola lectura. 

B2.5. Selección de libros segundo o gusto persoal. 

B2.7. Uso da biblioteca para a procura de información e utilización da mesma como fonte de 

información e lecer.  

B2.8. Iniciación á creación da biblioteca persoal.  

B2.10. Utilización guiada das Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura da 

información.  

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR  

B3.1. Produción de textos para comunicar coñecementos, experiencias e necesidades. B3.2. Cohesión 

do texto: mantemento do tempo verbal, puntuación, concordancia básica. 

B3.3. Aplicación das normas ortográficas axeitadas ao nivel. 

B3.4. Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.  

B3.5. Normas e estratexias para a produción de textos: planificación (función, destinatario, xeración 

de ideas, estrutura...).  

B3.6. Revisión e mellora do texto.  

B3.7. Creación de textos utilizando a linguaxe verbal e non verbal con intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics.  

B3.8. Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.  

B3.9. Creación de textos utilizando as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de xeito guiado.  

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Valoración dos textos literarios como fonte de gozo persoal. 

B5.2. Lectura guiada de textos narrativos  



 

  

B5.3. Lectura comentada de poemas, relatos e obras teatrais.  

B5.5. Creación de textos literarios moi sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, 

cancións e teatro. 

B5.6. Comprensión, memorización e recitado de textos literarios co ritmo, entoación e dicción 

adecuados 

B5.7. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios. 

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

lecer persoal. 



 

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 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 

establecido 

20% 

o Listas de control  

o Análise das producións do 

alumnado: caderno de 

traballo, fichas,  



 

 

 

 

 

 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 Debates e asambleas 

o Listas de control  

 


