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LINGUA CASTELÁ E GALEGA, 

MATEMÁTICAS, CIENCIAS 

NATURAIS, CIENCIAS SOCIAIS 
 
1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR O CURSO 

 

 

• CIENCIAS DA NATUREZA 

1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 

2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

3. Utiliza claves e guías para a clasificación de animais e plantas. 

4. Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e as explica 

empregando diferentes soportes. 

5. Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa intervención na vida cotiá. 

6. Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e situacións da vida cotián. 

7. Identifica e explica a enerxía que empregan obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso 

habitual na vida cotiá. 

• CIENCIAS SOCIAIS 

1. Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece 

algunha das súas características básicas. 
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2. Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a noite e as estacións do 

ano como consecuencia dos movementos terrestres. 

3. Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas características principais. 

4. Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e 

globos terráqueos. 

5. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 

6. Identifica, nomea e describe as capas da Terra. 

7. Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades de relevo e ríos máis 

importantes da comunidade autónoma. 

8. Diferencia entre materias primas e produtos elaborados e os asocia cos diferentes sectores 

produtivos e económicos da contorna. 

• LINGUA GALEGA 

1. Usa, de forma xeral, unha linguaxe non sexista. 

2. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo 

adecuadamente. 

3. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global e as informacións máis relevantes, 

preguntando se é necesario para verificar a súa comprensión. 

4. Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, narracións curtas...) 

presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental. 

5. Participa no traballo en grupo. 

6. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións sen interromper. 

7. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

8. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

9. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

10. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo. 

11. Emprega o dicionario, de xeito guiado, para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

12. Interpreta de maneira xeral, a información de sinxelos gráficos e ilustracións, relacionando esta co 

contido do texto que a acompaña. 

13. Realiza o subliñado das palabras clave dun texto sinxelo. 

14. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión,cando é preciso. 

15. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 
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16. Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen dificultade. 

17. Utiliza a biblioteca de aula e a de centro respectando as normas básicas do seu  funcionamento. 

18. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, signos de exclamación e 

interrogación). 

19. Aplica, de maneira xeral, a norma ortográfica (mp, mb, r, rr e maiúsculas). 

20. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un guión establecido. 

21. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido. 

22. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 

23. Separa as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

24. Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo. 

25. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, signo de interrogación e 

exclamación). 

26. Usa o dicionario en papel ou dixital de xeito guiado. 

27. Recoñece e usa sinónimos e antónimos. 

28. Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes da literatura popular oral galega 

(adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da literatura galega en xeral. 

29. 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. 

30. 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. 

31. É quen de identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e 

teatro. 

32. Participa activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios. 

 

• LINGUA CASTELÁ 

1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 

2. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes 

contextos de comunicación. 

3. Responde preguntas sinxelas correspondentes á comprensión literal. 

4. Reproduce de memoria textos literarios, non literarios e propios, sinxelos e breves, axeitados aos 

seus gustos e intereses. 

5. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental, utilizando nexos básicos. 

6. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade. 
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7. 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). 

8. Iníciase na utilización do dicionario de xeito guiado. 

9. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para buscar información. 

10. Escribe, con axuda, textos sinxelos no ámbito escolar. 

11. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 

12. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

13. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes de carácter redundante 

co contido. 

14. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

15. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, ao producir textos orais e 

escritos. 

16. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

17. Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

18. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión oral e escrita. 

19. Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas tónicas) nas súas producións escritas. 

20. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

21. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

22. Crea, con axuda, textos literarios sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 

 

• MATEMÁTICAS 

 
1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 

problema, pregunta realizada). 

2. Iníciase na utilización de ferramentas  tecnolóxicas, nomeadamente a calculadora, para a realización 

de cálculos numéricos, para aprender e resolver problemas. 

3. Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

4. Aproxima números á decena, centena e millar. 

5. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 

6. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 10.000. 

7. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha 

das súas cifras. 
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8. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo mental. 

9. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na resolución de problemas 

contextualizados. 

10. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na resolución de problemas 

contextualizados. 

11. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 

12. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

13. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude (km, m, cm), capacidade (l, cl), masa 

ou peso (kg, g). 

14. Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha 

medida. 

15. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple. 

16. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude (coas medidas anteriores). 

17. Explica de forma oral os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en todos os procedementos 

realizados. 

18. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida máis usuais. 

19. Resolve problemas sinxelos utilizando as medidas temporais e a súa relación. 

20. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea utilizándoas para resolver problemas en situacións figuradas. 

21. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas: revisando as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

22. Coñece e identifica os elementos básicos en figuras planas (lado, ángulo e vértice). 

23. Coñece e diferencia a circunferencia do círculo e distingue os seus elementos (radio, centro, 

diámetro). 

24. Identifica corpos redondos e poliedros (prisma, pirámide, cilindro, cono, esfera). 

25. Distingue entre ángulos agudos, rectos e obtusos. 

26. Resolve problemas sinxelos xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados 

utilizando estratexias heurísticas de razoamento. 

27. Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas ou 

gráficas. 

28. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 



 

MÍNIMOS ESIXIBLES 3º CURSO DE PRIMARIA    7 

 

29. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita. 

 
 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 
O sistema de cualificación terá en conta: 

• O resultado acadado nas probas obxectivas. 

• O traballo individual diario. 

• O esforzo e o interese amosado no desenvolvemento das actividades e explicacións. 

• A actitude do alumnado cara a materia. 

É dicir, que será un sistema de cualificación no que se aprecian todos os aspectos que inciden en 

cada situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento 

do alumnado, non só os de carácter cognitivo. Así as cousas, establecemos en termos porcentuais o 

valor asignado a cada un dos aspectos antes descritos. 

  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

  

VALORACIÓN EN 

3º DE PRIMARIA 

  

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

Valoración dos contidos e 
competencias adquiridas ou 
desenvolvidas na unidade 

60% 

 

 

 

  

·Realización de probas 
escritas ao finalizar 
cada unidade e ao 
final do trimestre 

 

Realización do traballo na aula: 

·Realización adecuada do traballo 

·Organización dos materiais 

20% 

  

·Caderno 

·Rexistro de actividades 
da clase 

Rexistro de organización 
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· Presentación do caderno de materiais  

  

Realización do traballo na casa: 

Deberes e traballos específicos 10% 

  

·Rexistro de entrega de 
deberes no tempo· 
Puntuación de 
corrección dos 
deberes 

  

Valoración de actitudes na aula: 
escoita, participa, esforzo e 
colaboración. 

10% 

.Rexistro da valoración 
dos compañeiros, de 
participación e de 
actitude na aula 
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LINGUA INGLESA 
 

1.- CONTIDOS MÍNIMOS 

Vocabulario (ao menos 5 palabras) sobre os seguintes tópicos : 

− Días da semana 
− Tempo libre  
− Partes do corpo (animais ) 
− Deportes. 
− Comida 
− Rutinas diarias 
− A praia. 
− Os números ata o 10 
− Alfabeto 
− Contestar e prefunta: what,s your name ? I’m (Ben). How old are you? I’m (nine). Where do 

you live? I live in (Tiger Street). How are you? I,m fine. 

Gramática : Presente dos verbos en afirmativa: 

− I paint 
− I have en afirmativa 
− I can or I can,t 
− Presente continuo en afirmativa. 

 

A avaliación será continua, e en cada trimestre realizarase varias probas escritas e orais. Ao 

finalizar o mesmo teranse en conta as distintas probas realizadas e os outros procedementos 

de avaliación aplicados, tendo en conta os seguintes criterios de cualificación: 

• Proba oral 40% da nota . 

• Proba escrita 30% da nota . 
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• Esforzo traballo participación 20% da nota .  

• Realización de traballos e tarefas 10%  

Estas porcentaxes son referidas ao exame final de trimestre pero durante o mesmo farán unha 

proba ao fin da unidade. Polo que terán aproximadamente dúas ou tres notas para facer a media e 

calcular a calificación final do trimestre. 

Para esa proba ao termino de cada unidade, utilizaranse as actividades de unit review (lesson seven 

) xa que conteñen as catro destrezas: reading, speaking, writing and listening. 

No caso de confinamento os criterios cuantificadores da avaliación serán os seguintes: 

− 70% traballo escrito 

− 20% esforzo, interese 

− 10% traballo 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
1.- MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

Os presentes mínimos esixibles reflicten o espírito da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para 

a mellora da calidade educativa, e a súa concreción mediante a  Orde do 23 de novembro de 2007 

pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 

de 30 de novembro de 2007). 

 
Os mínimos esixibles para a educación artística (plástica) de 3º de primaria son: 
 

Mínimos esixibles para a educación artístico plástica de 3º 

1 Reproducir o rostro humano en cuadrícula coa correcta presentación, limpeza e precisión usando 

os instrumentos adecuados. 

2  Observar a sensación que provoca unha imaxe transformando o fondo e a forma.   

3 Elaboración dun guión de animación e dun logotipo tendo en conta as calidades, viñetas, 
diálogos, textos, cor, formato e tema. 

4 Usar o eixe de simetría como elemento para a produción de obxectos 

5 Explorar a técnica mixta dos rotuladores e das acuarelas, cun uso apropiado dos seus materiais 

6 Usar correctamente a regra para a creación de rectas e segmentos nunha obra plástica. 

7 Manexar o compás para a realización de círculos 

8 Coñecer as posibilidades da técnica dos lapis de cores, para crear diferentes efectos na cor 

9 Ser capaz de planificar e executar un pequeno proxecto 

10 Valorar de forma respectuosa e construtiva diferentes manifestacións artísticas. 

11 Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e social. 

12 Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. 

13 Manexar de maneira básica os diferentes materiais e recursos empregados 
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14 Utilizar os coñecementos e as experiencias previas e aplicalos na área 

 
2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

Instrumentos utilizados para tal fin: 
 

1. Proceso e resultado dos diferentes proxectos 

2. Grella de datos para o seguimento de cada alumno a partir das diferentes tarefas 

3. Observación directa e sistemática do alumnado 

4. Seguimento dos traballos realizados 

5. Comprobación da participación nas actividades 

6. Entrevistas ou diálogos directos cos alumnos, en xeral ou de forma particular 

7. Revisión dos proxectos e avaliación da evolución e progreso no seu desenvolvemento 

8. Rexistro dos datos 

9. Entrevista 

10. Escala de simulacións 

11. Escala de participación 

12. Fichas 

13. Traballo na pizarra dixital interactiva 

14. Xogos verbais e non verbais 

15. Preguntas directas 

16. Os boletíns trimestrais 

 
3.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
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Criterios de cualificación 

 
Participación  

en clase e remate das tarefas 
feitas polo alumno/a                           

( demostrable) 

 
Esforzo nas diferentes tarefas 

e proxectos 

 
Técnica e orixinalidade nos 

diferentes proxectos 

 

 
Nota final 

 
5 puntos 
proxectos 

 
3 puntos 

Interese e esforzo nas 
diferentes tarefas e proxectos 

 
2 puntos 

mellora na técnica e 
orixinalidade nos diferentes 

proxectos 
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EDUCACIÓN MUSICAL 

 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 
 

− Actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros e compañeiras. 

− Interese e actitude participativa nas actividades musicais e de movemento.. 

− Esforzo nas actividades propostas. 

− Coidado e respecto do material musical e o mobiliario da aula. 

− Colaboración cos compañeiros e compañeiras. 

− Participación activa nas actividades vocais, instrumentais e de movemento. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

EXECUCIÓN: 

 

VOCAL 

INSTRUMENTAL 

MOVEMENTO E DANZA 

AUDICIÓNS 

ACTITUDES: 

 

ESFORZO 

ATENCIÓN 

RESPECTO 

COLABORACIÓN 

INTERESE 

 

LIBRETA , FICHAS, 

PROBAS ESCRITAS E ORAIS: 

 

COIDADO. 

LIMPEZA. 

ORDEN 

40% 40% 20% 

 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

− Observación diaria. 

− Interpretacións vocais. 

− Práctica instrumental, individual e colectiva. 

− Audicións individuais e colectivas. 

− Execución de danzas. 

− Probas escritas e orais. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

− Mostrar unha actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros/as. 

− Amosar interese e ganas de participar. 

− Manifestar unha actitude de esforzo nas actividades. 

− Executar axeitadamente as tarefas propostas en función das súas posibilidades. 

− Adoptar hábitos de hixiene tras a práctica de actividades físicas: Traer bolsa de aseo e usala. 

− Colaborar cos compañeiros en representacións grupais o por parellas. 

− Desinhibirse e superar o medo ó ridículo nas actividades propostas. 

− Traer indumentaria axeitada: chandal e zapatillas deportivas. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Calidade 

da 

EXECUCIÓN 

MOTRIZ 

ACTITUDES 

Atención 

Respecto 

Interese 

Esforzo 

Colaboración 

HIXIENE 

e 

VESTIMENTA 

40% 40% 20% 

 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

• Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 

• Probas de aptitude física ao final das unidades didácticas (equilibrio, coordinación, axilidade, 

ritmo, velocidade…). 
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