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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ( Ciencias Sociais, 3º)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar  un traballo  de investigación que supoña a busca,

selección  e  organización  de  información  sobre  a  área

(empregando as TIC e outras fontes), a realización dun produto, a

documentación  do  proceso  (a  través  do  uso  do  cartafol)  e  a

comunicación  do  resultados,  valorando  o  esforzo  e  amosando

actitudes de cooperación, participación e respecto.

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.

B1.3.Coñecer  a  terminoloxía  propia  da  área  e  achegarse  a

comprender  textos  sinxelos  de  carácter  social,  xeográfico  e

histórico.

CSB1.3.1.Identifica  a  terminoloxía  propia  da  área  e  comprende

textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ( Ciencias Naturais, 3º)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como

resultado  dun  problema  formulado,  elaborando  con  certa

autonomía documentación sobre o proceso.

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante,

obtén conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita

de maneira ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes.
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CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, planificación

e  execución  de  accións  e  tarefas  e  ten  iniciativa  na  toma  de

decisións.

B1.2.  Establecer  conxecturas  de  sucesos  ou  problemas  que

ocorren no seu contorno por medio da observación, e obter unha

información.

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu

contorno mediante a observación obtén unha información.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ( Lingua castellana/galega, 3º

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3.  Expresarse  con  coherencia  básica  de  forma  oral  para

satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situacións.

LC/GB1.3.1.  Participa  activamente  e  con  coherencia  básica  en

diversas situacións de comunicación: - Diálogos - Exposicións orais

seguindo un modelo,  e guiadas,  con axuda, cando cumpra,  das

tecnoloxías da información e da comunicación.

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras evidentes a

partir do seu contexto de uso.

LC/GB1.4.1.  Identifica  polo  contexto  o  significado  de  distintas

palabras.

LC/GB1.4.2.  Utiliza  o  vocabulario  axeitado  a  súa  idade  para

expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de

comunicación.

B1.5.  Recoñecer  o  tema  e  as  ideas  principais  de  textos  orais LC/GB1.5.1.  Comprende de forma global  a información xeral  de
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breves  e  sinxelos  de  diferente  tipoloxía,  segundo  a  forma  da

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa

intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).

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….

LC/GB1.5.2.  Responde  preguntas  sinxelas correspondentes  á

comprensión literal.

LC/GB1.5.3. Utiliza de xeito guiado a información recollida, para

levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe.

B1.6. Utilizar os medios de comunicación social como instrumento

de aprendizaxe.

LC/GB1.6.1.  Utiliza  de  xeito  guiado  os  medios  audiovisuais  e

dixitais para obter información.

LCB1.6.2. Transforma en noticias sinxelas feitos cotiás próximos á

súa realidade, imitando modelos.

LCB1.6.3. Comprende de forma global o contido principal dunha

entrevista,  noticia  ou  debate  infantil  procedente  dos  medios  de

comunicación.

B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses. LC/GB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios, non literarios

e propios, sinxelos e breves, axeitados aos seus gustos e intereses
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.LC/GB1.7.2. Interpreta diferentes personaxes, reflectindo as súas

características esenciais,  memorizando e representando as súas

accións e xestos máis definitorios.

B1.3.  Expresarse  con  coherencia  básica  de  forma  oral  para

satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situación de

aula.

LC/GB1.3.1.  Participa  activamente  e  con  coherencia  básica  en

diversas situacións de comunicación: - Diálogos - Exposicións orais

seguindo un modelo,  e guiadas,  con axuda, cando cumpra,  das

tecnoloxías da información e da comunicación.

B1.8. Producir textos orais adecuados ao nivel dos xéneros máis

habituais  imitando  modelos,  atendendo  á  forma  da  mensaxe

(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención

comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).

LC/GB1.8.1.  Elabora  comprensiblemente  textos  orais  breves  e

sinxelos do ámbito escolar e social, adecuados ao nivel, imitando

modelos.

LC/GB1.8.2.  Organiza  o  discurso  cunha  secuencia  coherente

elemental, utilizando nexos básicos.

B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. LCB  1.9.1.  Emprega  de  xeito  efectivo  a  linguaxe  oral  para

comunicarse  e  aprender:  escoita  e  pregunta  para  asegurar  a

comprensión

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos.

CB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia.

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade

e valorar a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a

LC/GB2.2.1.  Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as

ideas principais, textos de diversa tipoloxía textual.
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ortografía correcta e como gozo persoal. LC/GB2.2.2. Distingue en textos do ámbito escolar e social e de

forma xeral,  entre  as  diversas  tipoloxías  atendendo  á  forma da

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e á súa

intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos)

LC/GB2.2.3. Elabora glosarios coas novas palabras.

LC/GB2.3.2. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para

comprender un texto.

LC/GB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do

título e de ilustracións redundantes.

LC/GB2.3.4. Relaciona a información contida nas ilustracións coa

información que aparece no texto.

LC/GB2.3.5. Iníciase na utilización do dicionario de xeito guiado.

B2.7. Identifica a estrutura de diferentes textos lidos, centrándose

na interpretación do seu significado.

LC/GB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade.

LC/GB2.7.2. Formula hipótese, de xeito guiado, sobre a finalidade

de diferentes

textos  moi  sinxelos  a  partir  da  súa  tipoloxía,  e  dos  elementos

lingüísticos e non lingüísticos moi  redundantes,  axeitados á súa
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idade.

B2.8.  Utilizar  de  xeito  guiado  as  Tecnoloxías  da  Información  e

Comunicación para a procura da información.

LC/GB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información

e a Comunicación para buscar información.

B3.1.  Producir  textos  seguindo  un  modelo  con  diferentes

intencións comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando

as regras ortográficas de nivel e coidando a presentación.

LC/GB3.1.1. 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...

LC/GB3.1.3. Reproduce textos ditados sinxelos.

LCB3.1.4.  Presenta  os  seus  traballos  con  caligrafía  clara  e

limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc.

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción

escrita dos seus compañeiros.

LC/GB3.2.1.  Valora  a  súa  propia  produción  escrita,  así  como a

produción escrita dos seus compañeiros.

B3.3. Aplicar, con axuda, todas as fases do proceso de escritura

na produción de textos escritos de distinta  índole:  planificación,

textualización, revisión e reescritura.

LC/GB3.3.1.  Emprega,  de  xeito  guiado  e  segundo  modelos,

estratexias de planificación, textualización e revisión do texto.

LC/GB3.3.2.  Utiliza,  con  axuda  e  para  escribir  textos  sinxelos,

borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión
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ortográfica e da secuencia coherente do escrito.

B3.4.  Elaborar  proxectos  individuais  ou  colectivos  de  carácter

informativo sobre diferentes temas do área.

LC/GB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas a partir de

datos obtidos de experiencias realizadas.

LC/GB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos,

que ilustra con imaxes, en diferentes soportes (papel e dixital), de

carácter  redundante  co  contido:  carteis  publicitarios,  anuncios  e

cómics.

B5.1.  Valorar  os  textos  literarios  como  fonte  de  lecer  e

información.

LC/GB5.1.1.  Valora  e  recoñece de forma global,  distintos textos

literarios sinxelos,

B5.3.  Valorar  os  recursos  literarios  da  tradición  oral:  poemas,

cancións, contos, refráns e adiviñas.

LC/GB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas,

cancións, contos, refráns e adiviñas.

B5.4. Reproducir a partir de modelos dados textos literarios moi

sinxelos,  en  prosa  ou  en  verso,  con  sentido  estético  e

creatividade: contos e poemas.

LC/GB5.4.1.  Crea,  con  axuda,  sinxelos  textos  literarios  moi

sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados.

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adaptados á

idade.

LC/GB5.5.  Reproducie  textos  literarios  breves  e  sinxelos  e

adaptados á idade.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ( Matemáticas 3º)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución

de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando

as solucións obtidas.

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..

B1.2. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao

seu  nivel,  establecendo  conexións  entre  a  realidade  e  as

matemáticas  e  valorando  a  utilidade  dos  coñecementos

matemáticos axeitados para a resolución de problemas.

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?

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor,

en situacións da vida cotiá.

MTB2.2.3.  Descompón,  compón  e  redondea  números  naturais,

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes

procedementos,  incluído  o  cálculo  mental,  en  situación  de

MTB2.3.1.  Constrúe  e  memoriza  as  táboas  de  multiplicar,

utilizándoas para realizar cálculo mental.
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resolución de problemas MTB2.3.2.  Realiza  cálculos  numéricos  coa  operación  de

multiplicación na resolución de problemas contextualizados.

MTB2.3.3.  Resolve  problemas  utilizando  a  multiplicación  para

realizar recontos, en disposicións rectangulares nos que intervén a

lei do produto.

MTB2.3.4.  Realiza cálculos numéricos coa operación de división

dunha cifra na resolución de problemas contextualizados.

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da

división.

2.4. Identificar,  resolver problemas da vida cotiá,  adecuados ao

seu  nivel,  establecer  conexións  entre  a  realidade  e  as

matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos matemáticos

adecuados  reflexionando  sobre  o  proceso  aplicado  para  a

resolución de problemas.

MTB2.4.1.  Resolve  problemas  que  impliquen  o  dominio  dos

contidos  traballados,  empregando  estratexias  heurísticas,  de

razoamento.

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución

de problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades

dos  resultados,  comprobando  e  interpretando  as  solucións  no

contexto.

B3.1.  Seleccionar  e utilizar  instrumentos e unidades de medida

usuais,  facendo  previamente  estimacións  e  expresando  con

MTB3.1.1.  Identifica  as  unidades  do  sistema  métrico  decimal:

lonxitude.
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precisión medidas de lonxitude,. MTB3.1.2.  Mide  con  diferentes  instrumentos  elixindo  a  unidade

máis axeitada para a expresión dunha medida.

B3.2. Operar con diferentes medidas de lonxitude. MTB3.2.1. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

B3.3. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo 

unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando 

oralmente e por escrito o proceso CAA seguido e aplicándoo á 

resolución de problemas.

MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades 

de medida máis usuais.

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea.

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.

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao 

seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas

MTB3.6.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias 

heurísticas e de razoamento.

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 

problemas: revisando as operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

B4.6. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu

nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas 

MTB4.6.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio 

dos contidos traballados utilizando estratexias heurísticas de 
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e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 

problemas.

razoamento.

MTB4.6.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:

revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto.

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao contorno inmediato.

MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno, 

utilizándoos para construír táboas ou gráficas.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ( Educación cívica e en valores, 3º)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 B.1.5 dquirir capacidades para tomar decisións de forma independente,

manexando  as  dificultades  para  superar  frustracións  e  sentimentos

negativos ante os problemas.

VSCB 5.5.1 . Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na

formulación de propostas de actuación.

VSCB 5.5.2. Emprega estratexias para facer fronte á incerteza, ao medo 

ou ao fracaso.

.B1.7.Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de 

decisión persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo sentido 

do compromiso respecto a un mesmo e aos demais.

VSCB 1.7.1 Sopesa as consecuencias das súas accións.

VSCB 1.7.2. Desnvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos 
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demais en situacións formais e informais da interacción social. 

.B.2.1.Epresar opinións, sentimentos e emocións VSCB 2.1.1. Exprésase con claridade e coherencia 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Estarán baseados na análise das producións dos alumnos/as aínda que tamén se 

teña en conta a observación sistemática de cara a levar un rexistro na entrega de tarefas e control de 

participación e algún cuestionario ou proba específica (a través do correo electrónico ).

Instrumentos: Utilizaranse para a avaliación escalas de observación, os traballos de aplicación e 

síntese, os resumos , e as producións orais e escritas, as resolucións de exercicios e problemas e 

as investigacións.

Cualificación final

A cualificación final calcularase facendo a media dos dous primeiros trimestres e valorando positivamente 

o traballo realizado por cada alumno/a tendo en conta a súa realidade particular a partir do decreto do 

estado de alarma.

De ningún xeito as actividades realizadas durante este período repercutirán negativamente de cara a 

cualificación final.

Avaliación de
materia pendentes

Non hai nigún alumno con materias pendentes do curso anterior.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
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Actividades

As actividades que se propoñan serán variadas: unhas de carácter xeral e outras más 

específicas para dar resposta ás necesidades do noso alumnado.Entre as de carácter xeral 

destacamos visionado de vídeos explicativos, exercicios de lectura, comprensión lectora, de 

expresión escrita, cálculo e resolución de problemas (aquí entraría a parte de recuperación, 

repaso e reforzo) e as máis específicas como ampliación dalgún contido en particular (sempre 

apoiadas con vídeos explicativos). 

Nos casos de alumnado NEAE, o Departamento de Orientación en colaboración coas titorías, 

deseñou un plan de traballo con actividades personalizadas para cada un así como un horario de 

atención por videoconferencia. 

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Destacar que todos os alumnos dispoñen de certa conectividade ( a maioría a través de teléfonos 

móbiles) , de aí que as actividades que se propoñen se aloxen na páxina web do centro e nos 

blogs de aula e se envíe notificación destas por Abalar. En certos casos puntuais, esta notificación 

envíase a través doutras aplicacións telefónicas (whattsapp).O intercambio de información co 

alumnado realízase maiormente a través de correo electrónico (entrega de traballos e correccións 

individuais) e nalgún caso concreto través do teléfono móbil. 

Cando o alumno/a ten algunha dúbida que non se pode solventar a través do correo electrónico 
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(ben sexa debido á natureza da tarefa ou pola non dispoñibilidade de recursos ou coñecementos 

tecnolóxicos), utilízase a chamada telefónica para intentar solventar a situación. 

Asemade, no blog de alula inténtase poñer algunha actividade interactiva con opción de 
retoalimentación onde o alumnado pode comprobar as súas respostas e progresos, fomentando así 
o uso das TICS e potenciando a competencia dixital e a de aprender a aprender. 

Materiais e recursos Libros de texto, web, blogs, videotitoriais, recursos online, móbil, tablets, ordenador... 

4. Información e publicidade
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Información ao
alumnado e ás

familias
Web do centro, Abalar Móbil, teléfono e correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro con notificación e difusión entre as familias.

                                                                                                                 Carnota , a 9 de maio de 2020

                                                                                                                 Asdo.:  Josefa Dolores Quintela Formoso
                     
                                                                                                                Titora de 3º de Primaria
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