
Programación 2º Ciclo de Ensino Primaria Área de Matemáticas
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Competencia matemática:
Habilidade para recoñecer os distintos usos e significados dos números. 
Habilidade para a resolución de problemas relacionados coa vida cotiá. 
Habilidade para expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. Implica o 
coñecemento de elementos matemáticos básicos (números, medidas, símbolos...). 
Habilidade para poñer en práctica procesos de razoamento, e para desenvolver a atención e o 
enxeño.Habilidade para incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía matemática.
Habilidade para comprender,analizar,e interpretar información.

Competencia lingüística:
Habilidade para interpretar mensaxes que conteñan números.
Habilidade para describir verbalmente os razoamentos e os procesos matemáticos que interveñan nas distintas 
operacións.
Habilidade para incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía matemática.
Habilidade para comprender,analizar e interpretar información.

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico:
Desenvolvemento da capacidade de utilización dos coñecementos matemáticos básicos na resolución dos 
problemas cotidiás.Percepción do espacio físico e
natural baixo unha perespectiva de formas,liñas.Habilidade para transmtir informacións precisas sobre aspectos 
cuantificables do medio.Habilidade para recoñecer a utilidade dos números,medidas,elementos xeométricos 
para unha mellor comprensión do medio.

Tratamento da información e competencia dixital:
Uso das Tic como xeradoras e transmisoras de coñecementos matemáticos. Dominio de linguaxes,técnicas e 
estratexias específicas.Tratamento e rexistro gráfico da información.Habilidad para utilizar linguaxes gráficas 
para interpretar a información sobre a realidade.

Competencia social e cidadán:
Desenvolver a comunicación cos demais e mostrar actitudes de axuda co fin de desenvolver situacións 
problemáticas.Utilizar as matemáticas como destreza para a convivencia e o respeto.Traballar en 
equipo,aprender a aceptar outros puntos de vista distintos do propio.

Competencia cultural e artística:
Desenvolver habilidades perceptivas. Adquirir un sentido estético.Descubrir a beleza que encerran as formas 
xeométricas por medio da observación e da análise dos seus elementos.

Competencia para aprender a aprender:
Habilidade para comprender,analizar,e resolver problemas,así como potenciar o desenvolvemento de estratexias 
que faciliten a aprendizaxe autónoma.

Autonomía e iniciativa persoal:
Ter unha visión estratéxica dos problemas que axude a marcar e cumprir os fins planteados e a estar motivado 
nas tarefas emprendidas.
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  -Apreciar o papel das matemáticas na vida cotiá, afrontar situacións nas que se requira o seu emprego con 

precisión e perseveranza na búsqueda de solucións.
-Disfrutar cos aspectos matemáticos de caracter lúdico, creativo ou manipulativo, gozando co seu uso.
-Recoñecer situacións do medio habitual así coma problemas que requiran para a súa comprensión ou 
tratamento de operacións sinxelas de cálculo,utilización dos algoritmos correspondentes,valoración do sentido 
dos resultados e presentacións claras dos procesos.
-Utilizar e elaborar instrumentos sinxelos e estratexias persoais de cálculo e medida, decidindo a ventaxa do seu 
uso.
-Identificar formas xeométricas no seu contorno natural e cultural, utilizando o coñecemento dos seus elementos 
e propiedades para incrementar a súa comprensión e desenrolar novas posibilidades de acción sobre o mesmo.
-Empregar técnicas elementais de recollida de datos para obter información sobre fenomenos e situacións do seu 
contorno. Representación gráfica e numérica.Formar un xuicio sobre a mesma.
-Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación, a biblioteca e calquera outro recurso pertinente de 



forma axeitada. Recoñecer o caracter instrumental das matemáticas para outros campos do coñecemento.
- Coñecer ,valorar e adquirir seguridade nas propias habilidades matemáticas para afrontar situacións diversas e 
confiar nas súas posibilidades de uso.
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3º CURSO.
-Os números ata o 999.
-A centena. Aproximación ao millar.
-Os conceptos de maior que e menor que.
-Os conceptos de anterior e posterior.
-Os conceptos de par e impar.
-A suma e a resta con levadas.
- Números ordinais
- Propiedades das operacións.
-Sistema monetario. Moedas e billetes.
- A multiplicación. Táboas. Propiedades.
- A división.Termos.Proba.Tipos.
-As fraccións.Concepto.Termos.
-SistemaMétrico.Unidades.Conceptos e equivalencias.
-Capacidade e peso.Concepto.Unidades
-O tempo.Unidades de medida.Equivale.
-Liñas curvas,rectas e ángulos.Tipos de liñas rectas. 
Clasificacións dos ángulos e os seus elementos.
-Corpos xeométricos.Clasificación e elementos.
-Os polígonos.Concepto,elementos e clasificación.
-Triángulos e cuadriláteros. Elementos e 
clasificación.Circunferencia e círculo.Concepto e 
trazados.Elementos
-Rexistro de datos.Construcción de táboas.Lectura e 
interpreación.Gráficas e pictogramas.

4º CURSO
-Numeración ata 7 cifras.
-Descomposición e equivalencias.
-Números romanos.
-Sumas e restas. Propiedades da suma.Proba da resta.
-A multiplicación. Concepto. Propiedades. Algoritmo.
-A división.Concepto.Termos.Clases de división.Proba 
e algoritmo da división.
-As fraccións.Concepto de fracción. Termos dunha 
fracción. Representación gráfica de fraccións. 
Comparación de fraccións de igual denominador. 
Comparación de fraccións coa unidade.
-Números decimais. Lectura e escritura.
Operacións con números decimais. Equivalencias estre 
ellas.
-A lonxitude. Medidas de lonxitude. Equivalencias 
entre ellas.
-Capacidade e peso.Unidades de 
medidas.Equivalencias.
Rectas e ángulos.Conceptos.Tipos de rectas.Tipos de 
ángulos.
-As formas planas.Diferenciación e clasificación.
-Concepto de regularidade.
-Concepto de simetría.
- Corpos xeométricos.Identificación e 
clasificación.Elementos e construcción.
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- Realizar cálculos con números naturais utilizando o coñecemento do sistema de numeración decimal,o 
procedemento máis axeitado,os recursos máis convenientes e as propiedades das operacións en situacións cotiás 
e funcionais de resolución de problemas.
-Aplicar a situacións variadas e familiares os coñecementos adquiridos sobre o uso dos números de ata seis 
cifras interpretando o valor de cada unha das súas cifras.
-Resolver problemas sinxelos relativos a vida cotiá aplicando unha ou dúas operacións numericas,contidos 
básicos de xeometría e utilizando estratexias persoais de resolución.
-Utilizar distintos procedementos e estratexias en situacións cotiás e funcionais para realizar cálculos numéricos 
básicos coas operacións.
-Utilizar obxectos, instrumentos...do contexto habitual para a medición de obxectos, espazos e tempos que 
axuden na resolución das tarefas habituais dentro e fora da aula.
- Realizar medicións e estimacións, escollendo entre as unidades de lonxitude, capacidade,peso, tempo e as 
derivadas do sistema monetario,os que mellor se axusten ao que se vai medir.
- Utilizar o coñecemento das formas xeométricas elementais (triangulares, circulares, cadradas,esféricas e 
cúbicas ) así como dos corpos xeométricos do espazo para describir e resolver problemas do contexto próximo.

• Resolver problemas en que se precise recoller datos sobre feitos e sobre obxectos da vida cotiá usando 
técnicas sinxelas de reconto,ordear estes datos e expresar o resultado en forma de táboa ou de gráfica.

• Empregar en situacións da vida cotiá e en xogos expresións típicas para describir incerteza seguro, 
posible e imposible.Identificar algúns procesos aleatorios do contorno do alumnado.

Mínimos esixibles
-  Ler, escribir, e ordenar os números de ata sete cifras recoñecendo os signos 
< , > e =   e aplicándoos correctamente.
-  Números romanos.
-  Resolución de problemas nos que intervén a suma, restas levando ou multiplicación.Propiedades, 
termos,probas e algoritmos.
-  Coñecer, distinguir e aplicar correctamente os conceptos de anterior, posterior,  



par, impar, ordinal, cardinal, doble e triplo.
-    Construccion e memorización das táboas.
– As fraccións.Concepto.Elementos,lectura e escritura de fraccións. Representación gráfica. Comparación 

entre fraccións.
– Números decimais. Lectura e escritura. Operacións e equivalencias entre eles.
–  Medicións de lonxitude, capacidade e peso. Unidades de medida. Equivalencias entre ellas.
– Liñas. Ángulos. Clasificación.
– Diferencia formas poligonais e non poligonais.
– Triángulos e cuadriláteros. Lados, vértices, ángulos.Clases.
– Circunferencia e círculo. Trazado. Elementos básicos.
– Concepto de regularidade.
– Simetrías.
– Corpos xeométricos.Identificación e clasificación.Elementos e construcción de corpos xeométricos.
– Planos e mapas.Orientación espacial.Bosquexos. Localización e situación no plano cuadriculado. 

Interpretación de planos e mapas do medio próximo.
– Azar e probabilidade. Concepto de suceso. Clases de sucesos.

Procedementos e instrumentos de avaliación
- A avaliación será formativa e integradora.
- Partiremos sempre dunha avaliación inicial a través de entrevistas coas familias,
informes persoais e realización dalgunha proba se asi o creemos necesario.
-A avaliación será continúa ,empregando para ela distintos mecanismos:

• Observación directa.
• Rexistros individuais.
• Diario de clase.
• Fichas de seguimento.
• Correción de libros e libretas.
• Traballos de clase e traballos individuais.
• Probas orais de cálculo e iniciación en probas escritas.

A avaliación final e sumativa permitiranos coñecer a situación final do alumno.
Haberá tres sesións de avaliación nas que participarán baixo a direción do titor, a
orientadora do centro e todo o profesorado implicado.
A decisión sobre a promoción será a do grupo de mestres participantes na sesión
de avaliación , cunha especial consideración á decisión do titor.
Neste ciclo teremos unha atención moi especial a adquisición das destrezas
básicas, tentaremos atallar os problemas canto antes e recomendamos a
repetición a todos aqueles nenos que non teñan adquiridos os mínimos esixibles

Sistemas de cualificacións
Nivel de consecución dos obxectivos mínimos.
Grao de adquisición das competencias básicas.
Participación nas actividades propostas.
Actitude cara ás aprendizaxes e o coidado do material.
Orde e limpeza na presentación dos traballos.
Medidas adoptadas para facilitar a aprendizaxe , o seu grao de adecuación e de
éxito.
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Liñas metodolóxicas
Partiremos dos coñecementos previos do alumnado, facendo referencias ás súas aprendizaxes anteriores, así 
como ao desenvolvemento do neno/a e ás súas características psicoevolutivas.
Elaboraremos esquemas e mapas conceptuais para comprendermos a estrutura do tema que imos traballar.
Seguiremos unha metodoloxía expositiva, investigadora (ao través de proxectos de proxura documental), 
descubridora, creativa, activa e participativa, fomentando debates e discusións para fomentar a creación dun 
espírito crítico.
Consideramos necesario aumentar a retención (memorización) de coñecementos, pero sempre coa fin de que 
esas aprendizaxes sexan significativas e funcionais. 
Fomentaremos unha aprendizaxe activa e autónoma (aprender por si mesmo).
Procurarermos a socialización do alumnado, e para iso aproveitaremos todos os tipos de agrupamento para o 
traballo: individual, parellas, pequeno ou gran grupo dependendo das características do traballo a realizar.
Daremos unha especial importancia á cooperación, aproveitando as potencialidades da titorización entre iguais.



Proporcionaremos guías e estratexias de aprendizaxe, fomentaremos o afán de superación e a interiorización das 
normas do centro.
Procuraremos traballar a comprensión e expresión lectoras así como a expresión oral nos seus distintos aspectos 
(escoitar, falar, discurso, debate, exposicións, técnicas gráficas, manipulación matemática....)
Suscitaremos oportunidades de traballar coas TICs e na Biblioteca do Centro.
Negociaremos as rotinas da clase co alumnado, e as exporemos claramente na aula (carné por puntos, 
encargado, horarios, normas)

Materiais
• Libro do alumno/a.
• Táboas de multiplicar.
• Caderno de actividades.
• CD-Rom de Recursos Didácticos.
• Cadernos complementarios de cálculo e problemas.
• Ábacos, regretas e bloques.
• Recta numérica graduada.
• Xogos de moedas reais ou de cartón.
• Coleccións de bxectos pequenos.
• Cuadrículas. Rectángulos, círculos de catolina ou plástico.
•  Regras graduadas, regretas, cordas de distintas lonxitudes.
• Calendario mural do ano en curso.
• Reloxos.
• Xeoplanos, papel cuadriculado.
•  Instrumentos de debuxo.
•  Colección de corpos xeométricos.
• Materias manipulativos

Recursos
-Partir dos coñecementos previos, aprendizaxes anteriores e características psicoevolutivas dos nenos destas 
edades.
-Elaboración de esquemas e mapas conceptuais para comprender a estructura do tema.
-Utilización dunha metodoloxía expositiva, investigadora, descubridora, creativa, activa e participativa.
- Traballar na retención e memorización de coñecementos, pero sempre coa fin de que esas aprendizaxes sexan 
significativas e funcionais.
-Fomentar unha aprendizaxe activa e autónoma.
-Utilizar diferentes tipos de agrupamentos, segundo as características do traballoa realizar : individual, parellas, 
pequeno ou gran grupo.
-Espacial importancia a colaboración e cooperación , aproveitando a titoración entre iguais.
- Realización de exercicios de cálculo oral de forma reiterada.
-Utilizar a resolución de problemas como a mellor maneira de aplicar as operacións de cálculo estudadas.
-Experimentar co propio corpo e os obxectos que nos rodean a hora de facer medicións e recoñecementos dos 
conceptos topolóxicos básicos.
-Utilizar as rutinas diarias da clase para o asentamento de conceptos temporais elementais.
-Aplicar o coñecemento das gráficas e utilizalas no resto das actividades diarias da clase. ( Normas de 
comportamento, carnet por puntos, rexistro de faltas, menús do comedor...).
-Suscitaremos oportunidades de traballar coas TICs e na biblioteca
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de -O referente a seguir será o plan de atención a diversidade vixente no centro.
-Acadar o maior número de datos relativos aos nenos a hora de entrar no colexio e abordar os problemas que se 
vaian detectando canto antes é prioritario.
-A diversidade debe ser entendida en todo momento, non só como atención aos alumnos-as de NEE senon a 
todas as diferenzas, socio-económicas, de integración lingüistica , alumnado inmigrante , diferencia de 
capacidades, intereses e motivacións.
-É preciso manter canles que permitan unha boa coordinación dos esforzos e buscar o maior apoio das familias.
- A atención en cada caso será individualizada.
-É moi importante a acción titorial e orientadora.
-Cando sexa necesario se estableceran grupos flexibles de apoio tanto dentro como fora da aula ( dependendo 
das necesidades pedagóxicas e organizativas)
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o -En cada unha das unidades didácticas se programaran actividades de ampliación e reforzo.

-O apoio levarase a cabo dentro e fora da aula, segundo as nesidades.
-Se establecerán nos casos axeitados apoios específicos de PT e AL.
-Se atenderá a inmigración, facilitando a integración mediante un ensino intercultural e a inmersión lingüistica.
-Se explotará a titorización entre compañeiros.
-Usaránse as TICs e as actividades lúdicas como xeito para axudar a acadar as competencias básicas.
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c. Programánse na medida que sexa posible visitas culturais, exposicións , obras de teatro.......O centro ten unha 
programación de actividades extraescolares na que o segundo ciclo participa na celebración de distintos actos, 
como:

● magosto
● día da paz
● entroido
● semán das Letras Galegas, etc

Fo
m

en
to

 d
a 

le
ct

ur
a 

e 
da

s 
TI

C
s  Traballaremos na aula de informática:

● Actividades de numeración nos clics.
● Operacións de sumas e restas, multiplicacións, divisións e fraccións co ordenador.
● Xogos de caracter matemático
● Realización de taboas , diagramas... sinxelos.
● Usaremos a biblioteca coma:
● Unha forma de coñecemento e información : Lecturas sobre formas

xeométricas,aspectos topolóxicos, medicións...


