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3º CURSO CONTIDOS MÍNIMOS. PROMOCIÓN DE NIVEL. 
 
 

1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
Ao final do curso, e como consecuencia do proceso de avaliación, tomaranse a decisión se 
promociona ao seguinte curso. A decisión de promoción de curso a adoptará o equipo de profesores 
e profesoras que imparten docencia ao grupo de alumnos e alumnas no 3º curso, e deberá ter en 
especial consideración a información e o criterio da titora. 
 
O alumnado acadará a promoción ao nivel educativo seguinte sempre que alcanzase o 
desenvolvemento correspondente das competencias básicas e un axeitado grao de madurez. 
Accederase tamén ao seguinte nivel cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo 
para seguir satisfactoriamente ao novo nivel. O alumno deberá acadar os mínimos esixibles.  
 

MATEMÁTICAS 

 
 Identificar y nombrar números de cinco cifras. 
 Comprender el enunciado de un problema identificando la pregunta y reconocer los datos 

necesarios para resolverlos. 
 Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana . 
 Calcular sumas de tres números de hasta cinco cifras con llevadas. 
 Calcular restas con llevadas y comprobarlas mediante la prueba. 
 Calcular multiplicaciones por una y dos cifras. 
 Memorizar y aprender tablas de multiplicar. 
 Identificar y utilizar los conceptos doble y triple . 
 Calcular divisiones con divisor de una cifra y comprobarlas mediante prueba. 
 Conocer y utilizar los conceptos de mitad, tercio y cuarto. 
 Realizar cálculo mental de las cuatro operaciones con números sencillos. 
 Conocer los términos de la suma, resta multiplicación y división. 
 Conocer el metro como unidad principal de longitud. 
 Conocer y utilizar cm y km para medir longitudes diferentes. 
 Conocer y utilizar el litro como unidad principal de medida de capacidad y el medio litro y el 

cuarto litro como medidas menores. 
 Conocer y utilizar el kilo como unidad principal de medida de masa y el medio kilo y el cuarto 

kilo como medidas menores. 
 Conocer las horas y los minutos en un reloj. 
 Reconocer y utilizar monedas y billetes de euro para realizar compras. 

 
 
LINGUA GALEGA / LENGUA CASTELLANA 

 
 Ler un texto de maneira fluída e coa entoación adecuada e interpretar o sentido do mesmo 

identificando a súa información máis relevante. 
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 Manter unha conversación cunha persoa de maneira fluída. 
 Coñecer o vocabulario propio do nivel. 
 Expresar as súas propias ideas co vocabulario adecuado. 
 Escribir de maneira correcta textos breves e sinxelos. 
 Presentar os traballos de maneira limpa e ordenada. 
 Recoñecer regras ortográficas sinxelas. 
 Identificar oracións, palabras e sílabas. 
 Empregar signos de puntuación na escritura de textos. 
 Recoñecer sinónimos, antónimos, aumentativos e diminutivos. 
 Recoñecer familias de palabras e campos semánticos. 
 Identificar nomes e adxectivos. 
 Utilizar formas verbais e recoñecer o seu tempo. 
 Ordenar palabras alfabeticamente. 

 
NATURAIS 

 
 Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento. 
 Coñecer a función dos sentidos. 
 Distinguir seres vivos de seres inertes. 
 Coñecer as función vitais dos seres vivos. 
 Recoñecer as etapas da vida das persoas. 
 Establecer grupos de animais segundo a súa alimentación, reprodución,… 

 Coñecer  a función dos alimentos e valorar a importancia.dunha dieta equilibrada e duns 
hábitos saudables. 

 Diferenciar e recoñecer as partes da planta e da flor. 
 Distinguir as formas nas que podemos atopar a auga na natureza e coñecer o ciclo da auga. 
 Identificar as fontes de enerxía e a súa importancia na vida cotiá. 
 Coñecer e manipular máquinas sinxelas e valorar a importancia da tecnoloxía para mellorar 

as condicións de vida e traballo. 
 Valorar a biodiversidade e a súa conservación. 
 Desenvolver actitudes individuais e colectivas fronte a determinados problemas 

medioambientais. 
 
 
SOCIAIS 

 
 Distinguir os compoñentes do Sistema Solar. 
 Coñecer as características do planeta Terra e a súa forma de representala. 
 Identificar os movementos da Terra e as súas consecuencias. 
 Coñecer o movemento da Lúa e as súas fases. 
 Identificar a atmosfera coma escenario dos fenómenos meteorolóxicos. 
 Coñecer o ciclo da auga. 
 Coñecer os elementos básicos das paisaxes de Galicia. 
 Valorar a importancia de respectar normas básicas de educación vial. 
 Coñecer e valorar o noso patrimonio natural ,histórico,lingüístico e cultural. 
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2.- OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

 Grao de motivación dos alumnos. 
 Adaptación das actividades ó tempo da clase. 
 Participación dos alumnos nas actividades. 
 Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 
 A observación sistemática do alumnado/a. 
 Diarios de clase, anecdotarios, debates, saídas ao entorno… 

 Revisión de tarefas.  
 Participación. 
 Traballos.  
 Probas específicas de tipo variado (orais ou escritas ). 
 Asemesmo, avaliarase tamén a capacidade de alumnos e alumnas de analizar criticamente 

diferenciando información de opinión que xurdan  en situacións de debate e diálogos 
contextualizados.  

 
 

3.- PORCENTAXES PARA A AVALIACIÓN 

 
 

PROBAS  

Valoración dos contidos e competencias adquiridas o 

desenvolvidas na unidade: 

 Realización de probas escritas ao finalizar cada unidade e 

ao final do trimestre. 

50% 

Realización do traballo na aula: 

 Realización adecuada do traballo. 

 Organización dos materiais. 

 Presentación do caderno. 

30% 

Realización do traballo na casa: 

 Deberes e traballos específicos. 
10% 

Conduta e actitude positiva: escoita, participación, esforzo, 

colaboración …  

10% 
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LINGUA INGLESA 

 

1. MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

Os presentes mínimos esixibles reflexan 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 lingua inglesa de 3º de primaria son: 
 

 
Mínimos esixibles para a lingua inglesa de 3º de primaria 

1 

 
É quen de facer un “skimming” da idea xeral dun texto oral. 
 

2 

 
Pode facer o “scanning” ou procura específica de información dun 50% do texto 
escoitado. 
 

3 

 
Comprende un 60% do léxico empregado e é quen de extraer información requerida. 
 

4 

 
Participa verbal e non verbalmente  en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles, respectando as normas básicas do 

intercambio, como escoitar e mirar a quen fala. 

5 

 
Entende e sabe respostar información básica. 
 

6 

 
Entende instrucións da aula. 
 

7 

 
Sabe expresar necesidades inmediatas como pedir permiso, pedir en empréstito 

obxectos cotiáns, localizar obxectos ou persoas, falar sobre o tempo atmosférico ou 

sobre gustos ou habilidades. 
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8 

 

Participa activamente en situacións cotiás como rutinas, hábitos, linguaxe de aula ou en 

simulacións, representacións, cancións ou recitacións. 

 

9 

 

Ten una actitude participativa e proactiva nos intercambios e manifesta interese e 

respecto polas intervencións das demais persoas. 

10 

 
É capaz de transferir coñecementos das linguas que coñece. 
 

11 

 

É capaz de recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e ton cando 

participan activamente escoitando, repetindo e anticipando expresións en actividades de 

lectura en voz alta e sempre a partir de modelos 

12 

 

Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas e 

mostra curiosidade e interese cara ás persoas que falan a lingua estranxeira. 

 

 
 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

 
Instrumentos utilizados para tal fin: 
 

 Proceso e resultado dos diferentes proxectos 

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

 Observación directa e sistemática do alumnado 

 Seguimento dos traballos realizados 

 Comprobación da participación nas actividades 
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 Entrevistas ou diálogos directos cos alumnos, en xeral ou de forma particular 

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

 Rexistro dos datos 

 Entrevista 

 Escala de simulacións 

 Escala de participación 

 Fichas 

 Traballo na pizarra dixital interactiva 

 Xogos verbais e non verbais 

 Preguntas directas 

 Os boletíns trimestrais 

 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

Proba oral           40% 
Proba escrita       30% 
Participación ,esforzo,traballo       20% 
Presentación de traballos ,tarefas   10% 
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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…). 

 

 

 

 

 


