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Competencia matemática 

-  Recoñecer distintos usos dos números e utilizar códigos numéricos para identificar obxectos, situacións... 

-  Recoñecer a utilidade das operacións para resolver problemas. 

-  Recoñecer a utilidade do cálculo mental no manexo das moedas e billetes de curso legal. 

-  Resolver problemas que impliquen o manexo do diñeiro. 

-  Recoñecer as fraccións, os seus termos, a súa representación e a súa nomenclatura. 

-  Aplicar a situacións cotiás, o cálculo do valor dunha parte dunha cantidade que se dividiu en partes iguais. 

-  Utilizar as unidades de medida de lonxitude para enfrontarse a situacións nas que empregar as matemáticas fóra da aula. 

-  Desenvolver o gusto pola precisión e o rigor na utilización dos instrumentos de medida. 

-  Establecer relacións e equivalencias entre as distintas unidades de tempo. 

-  Aplicar en distintos contextos os conceptos relativos aos distintos tipos de liñas, ás súas posicións relativas e aos ángulos. 

-  Ser capaz de utilizar os conceptos relativos aos triángulos, cuadriláteros, circunferencia e círculo en distintos contextos: 

analizar, describir, clasificar, interpretar, as formas dos obxectos que nos rodean. 

-  Adquirir coñecementos e destrezas matemáticas. 

-  Mostrar interese por utilizar modos matemáticos de pensamento. 

 

Comunicación lingüística 

-  Incorporar os números á linguaxe habitual, como elementos con valor expresivo e interpretar mensaxes que conteñen números. 

-  Describir verbalmente os razoamentos e procesos matemáticos que interveñen nas distintas operacións matemáticas. 

-  Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía das distintas operacións matemáticas. 

-  Utilizar unha linguaxe precisa e clara na descrición, localización e organización de feitos ao longo do tempo. 

-  Incorporar as fraccións á linguaxe habitual, como elementos con valor expresivo. 

-  Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía do sistema métrico decimal. 

-  Utilizar o vocabulario axeitado en situacións familiares de medida de capacidade e de peso. 

-  Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía do sistema monetario. 

-  Incorporar á linguaxe habitual a terminoloxía xeométrica aprendida. 

-  Valorar a terminoloxía xeométrica como recurso expresivo. 

-  Describir verbalmente os procesos matemáticos que interveñen na elaboración de táboas e gráficas. 

-  Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía elemental estatística. 

 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Recoñecer a utilidade dos números para expresar cantidades das magnitudes que manexamos todos os días. 

-  Facilitar unha mellor comprensión do contorno. 

-  Utilizar as distintas operacións matemáticas para enfrontarse a situacións cotiás nas que empregar as matemáticas fóra da aula. 

-  Recoñecer a utilidade das fraccións para expresar cantidades das magnitudes que manexamos todos os días. 

-  Utilizar o sistema monetario para enfrontarse a situacións cotiás nas que empregar as matemáticas fóra da aula. 

-  Describir o contorno de xeito máis axustado á realidade. 

-  Localizar no tempo as propias vivencias: ao longo do día, do mes, do ano, etc. 

-  Aplicar os conceptos e nomenclatura relativos aos elementos xeométricos para analizar, describir e comprender o contorno real. 

-  Transmitir informacións precisas sobre aspectos cuantificables do contorno. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

-  Proporcionar destrezas asociadas ao uso dos números. 

-  Facilitar a comprensión de informacións que incorporen cantidades e medidas. 

-  Iniciarse no uso de calculadoras e de ferramentas tecnolóxicas para facilitar a comprensión de contidos matemáticos. 

-  Iniciarse no uso de cronómetros e reloxos dixitais para facilitar a comprensión de contidos matemáticos. 

-  Utilizar Internet como recurso para a busca de información e para a obtención de figuras e representacións xeométricas. 

-  Utilizar a linguaxe gráfica e estatística para interpretar a información sobre a realidade. 

 

Social e cidadá 

-  Valorar a utilidade dos números como recurso para analizar os elementos e relacións da sociedade na que vivimos. 

-  Desenvolver a colaboración cos demais e mostrar actitudes de axuda co fin de resolver situacións problemáticas nas que 

interveñan as distintas operacións matemáticas. 

-  Valorar a utilidade das fraccións como recursos para cuantificar e resolver situacións cotiás. 

-  Desenvolver a colaboración cos demais e mostrar actitudes de axuda co fin de resolver situacións problemáticas nas que 

interveña o diñeiro. 

-  Desenvolver a colaboración cos demais e mostrar actitudes de axuda co fin de resolver situacións problemáticas nas que 

interveña as unidades de medida de lonxitudes. 

-  Planificación dos produtos que se van consumir antes de comprar. 

-  Valorar a puntualidade como algo positivo para a convivencia. 

-  Aceptar outros puntos de vista diferentes ao propio ao utilizar estratexias de resolución de problemas. 

 

 

Aprender a aprender 

-  Recoñecer a utilidade das representacións gráficas para fixar e aclarar conceptos e relacións nos números. 

-  Verbalizar o proceso seguido na aprendizaxe das distintas operacións matemáticas, para potenciar o desenvolvemento de 

estratexias que faciliten a aprendizaxe autónoma. 

-  Realizar debuxos ou esquemas que lle axuden á busca da solución a un problema. 

-  Potenciar o desenvolvemento de estratexias que faciliten a aprendizaxe autónoma. 

-  Desenvolver a habilidade para comunicar con eficacia, os propios resultados. 



-  Recoñecer a utilidade das representacións gráficas para fixar e aclarar conceptos e relacións nos números fraccionarios 

-  Recoñecer a utilidade de utilizar debuxos ou esquemas que lle axuden á busca da solución a un problema. 

-  Potenciar unha actitude experimentadora cara á utilización de diferentes instrumentos e unidades de medida. 

-  Verbalizar o proceso seguido na aprendizaxe, para reflexionar sobre como se aprende. 

-  Recoñecer e aplicar a manipulación, a construción e a representación como métodos de investigación e descubrimento en 

xeometría. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

-  Seguir un método como estratexia para ter unha maior seguridade na resolución de problemas. 

-  Desenvolver a confianza para enfrontarse con éxito a situacións incertas. 

-  Xestionar os recursos para optimizar os procesos de resolución de problemas, utilizando distintas operacións matemáticas. 

-  Xestionar os recursos para optimizar os procesos de resolución de problemas nos que interveña a medida do tempo. 

-  Trazar un plan, buscar estratexias e tomar decisións para resolver problemas. 

-  Mostrar curiosidade por coñecer a utilidade das aprendizaxes novas. 

-  Resolver problemas no ámbito das fraccións 

-  Enfrontarse a novas situacións con maior posibilidade de éxito, tendo en conta a valoración dos resultados obtidos en situacións 

similares. 

-  Mostrar interese por descubrir diferentes formas de construción e representación dos elementos e figuras xeométricos. 

-  Xestionar os recursos para optimizar os procesos de resolución de problemas, utilizando as unidades de medida de lonxitude. 

 

Cultural e artística 

-  Valorar o coñecemento matemático como contribución ao desenvolvemento cultural dos pobos. 

-  Recoñecer as relacións e formas xeométricas axuda na análise de producións artísticas. 

-  Utilizar os envases de refugallo para realizar producións artísticas. 

-  Utilizar algunhas obras de arte para traballar contidos matemáticos. 
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-  Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. 

-  Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas y apreciar 

lo que tienen de positivo los errores cometidos. 

-  Manifestar creatividad en la exploración de distintas alternativas en la resolución de problemas cada 

vez más complejos. 

-  Disfrutar con las diferentes posibilidades de representación de datos de forma numérica y gráfica. 

-  Recoñecer situacións que poidan ser resoltas coa axuda de códigos, números naturais, fraccións e 

números decimais. 

-  Resolver situacións cun tratamento que requira máis de dúas operacións elementais de cálculo, 

utilizando os algoritmos correspondentes e interpretando o resultado. 

-  Detectar e resolver problemas do contorno cotián, mediante operacións de xeometría e de lóxica. 

-  Valorar a necesidade e importancia das matemáticas na vida cotiá. 

-  Empregar o coñecemento matemático para comprender, valorar e producir informacións e mensaxes 

sobre feitos e situacións da vida cotiá. 

-  Mostrar sensibilidade e gusto polo rigor e a precisión na realización de cálculos cada vez máis 

complexos e pola representación ordenada e clara do proceso e dos resultados. 

-  Manifestar satisfacción polo progreso dos seus coñecementos matemáticos. 

-  Afrontar con autonomía situacións problemáticas cada vez máis complexas, sen abandonar as tarefas 

ata telas concluído. 

-  Comparar cantidades cada vez máis complexas, tanto estimando coma contando, e expresar o 

resultado. 

-  Efectuar operacións de cálculo mental cada vez máis complexas mostrando confianza nas propias 

capacidades. 

-  Elaborar e utilizar estratexias persoais de estimación, aproximación e cálculo mental, e de 

orientación espacial para a resolución de problemas sinxelos a partir do seu coñecemento dos 

números e das operacións. 

-  Utilizar os medios tecnolóxicos para o cálculo de medidas de lonxitude, capacidade, masa e tempo, 

os seus múltiplos e divisores. 

-  Explorar e utilizar instrumentos de cálculo (calculadora de catro operacións), analizando a súa 



adecuación, vantaxes e inconvenientes, e revisando os resultados. 

-  Explorar e utilizar instrumentos de medida (regra graduada, compás, unidades de lonxitude, 

capacidade e masa, reloxo, etc.), decidindo sobre a pertinencia e vantaxes que implica o seu uso e 

revisando os resultados. 

-  Recoñecer no contorno obxectos e espazos con diferentes formas xeométricas e expresalo con 

claridade e precisión. 

-  Comprender mellor o propio contorno e desenvolver novas posibilidades de acción sobre este, 

utilizando os seus coñecementos sobre as formas xeométricas, as súas propiedades e tamaños, 

describindo apropiadamente posicións e traxectorias de obxectos no espazo. 

-  Definir de forma precisa a propia situación e a dos obxectos utilizando diferentes puntos de vista e 

sistemas de referencia apropiados. 

-  Construír e interpretar esbozos, planos, mapas e maquetas recoñecendo neles elementos importantes 

e percorridos. 

-  Utilizar técnicas de recollida de datos da realidade cotiá, organizando os resultados en táboas e 

gráficos. 

-  Observar e tomar datos sobre feitos, fenómenos e situacións da realidade cotiá para clasificalos e 

cuantificalos, formándose xuízos sobre eles en función da súa probabilidade e plausibilidade, e 

representándoos gráfica e numericamente. 

-  Representar datos mediante diagramas de barras e interpretar táboas e gráficas similares 

contextualizadas. 
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5º CURSO 

1. Espazos e formas 

 

-  Clases de ángulos: recto, agudo, obtuso, plano e 

completo. 

-  Medida de ángulos: o grao 

-  Ángulos complementarios e suplementarios. 

-  Figuras con eixe de simetría. 

-  Os polígonos. 

-  Elementos dun polígono. 

-  Perímetro dun polígono. 

-  Ángulo central dun polígono regular. 

-  Clasificación de triángulos segundo os seus 

lados e segundo os seus ángulos. 

-  Clasificación de cuadriláteros. 

-  A circunferencia e o círculo. Elementos. 

-  Lonxitude da circunferencia. 

-  Figuras circulares: semicírculo, sector circular, 

segmento circular e coroa circular. 

-  Medida de superficies: a área. 

-  Unidades de superficie: metro cadrado, 

decímetro cadrado e centímetro cadrado. 

-  Área do cadrado. 

-  Área do rectángulo. 

-  Área do triángulo. 

-  Área de polígonos irregulares.  

-  A nosa posición no espazo. 

-  Os xiros no espazo. 

-  A cuadrícula no plano. 

-  A escala. 

6º CURSO 

1. Espazos e formas 

 

-  As unidades de superficie. 

-  Operacións con unidades de superficie. 

-  Área do rectángulo. 

-  Área do cadrado. 

-  Área do rombo. 

-  Área do romboide. 

-  Área do triángulo. 

-  Área de polígonos regulares. 

-  Área do círculo. 

-  Estimación da área de figuras planas non 

poligonais. 

-  Os poliedros: prismas, pirámides e outros 

poliedros. 

-  Os poliedros regulares. 

-  Relación entre a circunferencia e o seu diámetro. 

-  Lonxitude da circunferencia. 

-  Figuras circulares: semicírculo, sector circular, 

segmento circular e coroa circular. 

-  Os corpos de revolución: conos, cilindros e 

esfera. 

 

2. Cantidades 

 

-  Sistema de numeración decimal. 

-  Os millóns. 

-  A numeración romana. 

-  A numeración exipcia. 



 

2. Cantidades 

 

-  O noso sistema de numeración. 

-  Valor de posición das cifras. 

-  Comparación e ordenación de números. 

-  A suma. Significados. 

-  Propiedades conmutativa e asociativa da suma. 

-  A resta. Significados. 

-  Relacións entre os termos da resta. 

-  Sumas e restas combinadas. Uso da paréntese. 

-  A calculadora. 

-  A multiplicación e os seus termos. 

-  Propiedades conmutativa e asociativa da 

multiplicación. 

-  Propiedade distributiva. 

-  Prioridade da multiplicación. 

-  Práctica da multiplicación. 

-  A división exacta. Equivalencias fundamentais. 

-  A división inexacta. Proba da división. 

-  A división con divisores de tres cifras. 

-  A división: ceros intermedios ou finais no 

cociente. 

-  As décimas. 

-  As centésimas. 

-  As milésimas. 

-  Descomposición de números decimais. 

-  Comparación e ordenación de decimais. 

-  Aproximación de números decimais. 

-  Suma e resta de números decimais. 

-  Multiplicación dun número decimal por un 

número natural. 

-  División de número enteiro con cociente 

decimal. 

-  Multiplicación e división dun decimal por 10, 

por 100, etc. 

-  Termos dunha fracción. Lectura e escritura. 

-  Comparación e ordenación de fraccións. 

-  Comparación de fraccións coa unidade. 

-  Fraccións decimais. 

-  Fraccións equivalentes. 

-  A fracción dunha cantidade. 

-  Suma e resta de fraccións de igual denominador. 

-  Suma e resta de unidades e fraccións. 

-  Produto dunha fracción por un número enteiro. 

-  As unidades de lonxitude: múltiplos e 

submúltiplos. 

-  Cambios de unidade. 

-  Expresións complexas e incomplexas. 

-  Sumas e restas de medidas de lonxitude  

-  As unidades de peso: múltiplos e submúltiplos. 

-  A tonelada. 

-  Expresións complexas e incomplexas. 

-  Operacións con medidas de capacidade e de 

peso  

-  A suma e a resta. Propiedades. 

-  A multiplicación. Práctica e propiedades. 

-  Práctica da división. 

-  A xerarquía nas operacións combinadas. 

-  As potencias. 

-  Cadrados e cubos. 

-  Potencias de base dez. 

-  Raíz cadrada. 

-  A relación de divisibilidade: múltiplos e 

divisores. 

-  Divisores dun número. 

-  Múltiplos dun número. 

-  Múltiplos comúns a dous números: mínimo 

común múltiplo. 

-  Criterios de divisibilidade. 

-  Números positivos e negativos. 

-  Décima, centésima e milésima. 

-  Aproximación de números decimais. 

-  Suma e resta de números decimais. 

-  Multiplicación de números decimais. 

-  División dun número decimal entre un enteiro. 

-  Propiedade fundamental da división. 

-  División de números decimais. 

-  A fracción como parte dun todo. 

-  A fracción como cociente de dous números. 

-  Fraccións equivalentes. 

-  Redución de fraccións a común denominador. 

-  Suma e resta dun número natural e unha fracción. 

-  Suma e resta de fraccións de igual denominador. 

-  Suma e resta de fraccións de distinto 

denominador. 

-  Produto dun número natural por unha fracción. 

-  Produto de fraccións. 

-  Cociente dun número natural por unha fracción. 

-  Cociente de fraccións. 

-  Magnitudes directamente proporcionais. 

-  Resolución á unidade e regra de tres. 

-  Magnitudes directamente proporcionais. 

-  Redución á unidade. 

-  O tanto por cento ou porcentaxe. 

-  Porcentaxes e fraccións: equivalencias. 

-  Suma de ángulos. 

-  Resta de ángulos. 

-  Ángulos complementarios e suplementarios. 

-  As unidades de medida de lonxitude: múltiplos e 

submúltiplos. 

-  Operacións con medidas de lonxitude. 

-  A medida da superficie. 

-  As unidades de medida de superficie: múltiplos e 

submúltiplos. 

-  Operacións con medidas de superficie. 

-  A medida do volume. 

-  Unidades de volume. 

-  Suma dos ángulos de triángulos e cuadriláteros. 

 



-  O tempo histórico. 

-  As horas, os minutos e os segundos. 

-  Expresións complexas e incomplexas. 

-  Operacións con unidades de medida de tempo. 

 

3. Tratamento da información e azar  

 

-  Táboas de frecuencias. 

-  Diagramas de barras. 

-  A moda. 

-  Gráficas de liñas e gráficas dobres. 

-  Gráficas de sectores. 

-  A media. 

 
 

3. Tratamento da información e azar  

 

-  Experiencias aleatorias. 

-  O seguro, o probable, o imposible. 

-  A probabilidade dun suceso. 

-  Variables estatísticas: cuantitativas e cualitativas. 

-  Frecuencia absoluta e relativa. 

-  O histograma e o polígono de frecuencias. 

-  A media, a mediana e a moda. 

-  Interpretación de gráficas. 
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5º CURSO 

-  -  Utiliza ordenadamente a linguaxe numérica, 

xeométrica, gráfica e de medida, argumentando 

e razoando as súas solucións. 

-  Relata experiencias propias incluíndo 

espontaneamente na súa narración medidas de 

espazo e tempo, números naturais ou fraccións, 

palabras relativas a comparacións e ás 

operacións aditivas e multiplicativas, etc. 

-  Interpreta documentos e mensaxes sobre 

fenómenos da vida cotiá que conteñen números 

e operacións, descricións de figuras, situacións 

no espazo ou itinerarios, etc.; e é capaz de 

utilizar este tipo de documentos para realizar 

pequenas investigacións ou apoiar argumentos 

en discusións sobre temas do seu interese. 

-  Coñece o uso dos números como código. 

-  Estima unha solución razoable a un problema 

antes de resolvelo, selecciona e aplica 

pertinentemente as operacións necesarias cos 

datos dispoñibles e contrasta o resultado coa 

estimación realizada, interprétao en función do 

enunciado, revisándoo e corrixíndoo en caso 

necesario. 

-  Estima magnitudes (lonxitude, superficie, 

capacidade, masa e tempo) antes de medilas e 

contrasta os resultados obtidos coa estimación 

previa. 

-  Realiza as medicións con coidado, escolle entre 

as unidades e instrumentos de medida 

dispoñibles os que mellor se axusten á natureza 

do que se desexa medir, e expresa correctamente 

as medidas realizadas manexando múltiplos e 

submúltiplos. 

6º CURSO 

-  -  Utiliza ordenadamente a linguaxe numérica, 

xeométrica, gráfica e de medida, argumentando e 

razoando as súas solucións. 

-  Relata experiencias propias incluíndo 

espontaneamente na súa narración medidas de 

espazo e tempo, números naturais ou fraccións, 

palabras relativas a comparacións e ás operacións 

aditivas e multiplicativas, etc. 

-  Interpreta documentos e mensaxes sobre 

fenómenos da vida cotiá que conteñen números e 

operacións, descricións de figuras, situacións no 

espazo ou itinerarios, etc.; e é capaz de utilizar 

este tipo de documentos para realizar pequenas 

investigacións ou apoiar argumentos en 

discusións sobre temas do seu interese. 

-  Coñece o uso dos números como código. 

-  Estima unha solución razoable a un problema 

antes de resolvelo, selecciona e aplica 

pertinentemente as operacións necesarias cos 

datos dispoñibles e contrasta o resultado coa 

estimación realizada, interprétao en función do 

enunciado, revisándoo e corrixíndoo en caso 

necesario. 

-  Estima magnitudes (lonxitude, superficie, 

capacidade, masa e tempo) antes de medilas e 

contrasta os resultados obtidos coa estimación 

previa. 

-  Realiza as medicións con coidado, escolle entre 

as unidades e instrumentos de medida dispoñibles 

os que mellor se axusten á natureza do que se 

desexa medir, e expresa correctamente as 

medidas realizadas manexando múltiplos e 

submúltiplos. 



-  Elixe un procedemento de cálculo numérico 

adecuado á situación concreta nun contexto de 

resolución de problemas, con números de varias 

cifras, e executa con corrección dito 

procedemento, revisándoo se o resultado non 

coincide coa estimación prevista. 

-  Coñece os elementos e propiedades máis 

importantes de corpos e figuras, axudándose 

delas para crear as súas propias composicións 

estéticas ou utilitarias. 

-  Describe desprazamentos con relación ao punto 

de referencia elixido e utiliza sinxelos sistemas 

de coordenadas no plano, para localizar e 

describir puntos nel. 

-  Interpreta unha representación espacial (esbozo 

de itinerario, plano ou maqueta), referente a 

espazos do seu contorno e identifica os 

elementos máis importantes. 

-  Identifica que datos é preciso tomar cando 

recolle información para un propósito concreto e 

aplica a técnica adecuada. 

-  Interpreta e elabora táboas de datos con 

pulcritude e precisión. 

-  Manifesta satisfacción polo progreso dos seus 

coñecementos matemáticos, pola autonomía que 

lle proporcionan eses coñecementos, así como 

pola crecente socialización que implica a 

linguaxe matemática. 

-  Aplica os coñecementos matemáticos a 

situacións lúdicas e identifica situacións do seu 

contorno familiar onde se utilizan. 

-  Afronta con autonomía as situación 

problemáticas, sen pedir axuda ante a primeira 

dificultade, é consciente dos seus puntos débiles 

e esfórzase por superalos. 

-  Explora distintas representacións dunha 

situación concreta, contemplando as 

posibilidades das distintas linguaxes 

matemáticas (gráfica, numérica, etc.). 
 

-  Elixe un procedemento de cálculo numérico 

adecuado á situación concreta nun contexto de 

resolución de problemas, con números de varias 

cifras, e executa con corrección dito 

procedemento, revisándoo se o resultado non 

coincide coa estimación prevista. 

-  Coñece os elementos e propiedades máis 

importantes de corpos e figuras, axudándose 

delas para crear as súas propias composicións 

estéticas ou utilitarias. 

-  Describe desprazamentos con relación ao punto 

de referencia elixido e utiliza sinxelos sistemas 

de coordenadas no plano, para localizar e 

describir puntos nel. 

-  Interpreta unha representación espacial (esbozo 

de itinerario, plano ou maqueta), referente a 

espazos do seu contorno e identifica os elementos 

máis importantes. 

-  Identifica que datos é preciso tomar cando recolle 

información para un propósito concreto e aplica a 

técnica adecuada. 

-  Interpreta e elabora táboas de datos con 

pulcritude e precisión. 

-  Manifesta satisfacción polo progreso dos seus 

coñecementos matemáticos, pola autonomía que 

lle proporcionan eses coñecementos, así como 

pola crecente socialización que implica a 

linguaxe matemática. 

-  Aplica os coñecementos matemáticos a situacións 

lúdicas e identifica situacións do seu contorno 

familiar onde se utilizan. 

-  Afronta con autonomía as situación 

problemáticas, sen pedir axuda ante a primeira 

dificultade, é consciente dos seus puntos débiles e 

esfórzase por superalos. 

-  Explora distintas representacións dunha situación 

concreta, contemplando as posibilidades das 

distintas linguaxes matemáticas (gráfica, 

numérica, etc.). 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Observación directa 

Rexistros individuais 

Diario de Clase 

Fichas seguimento 

Probas orais e/ou escritas  

Corrección de cadernos 

Traballos de clase e traballos voluntarios. 

Sistemas de cualificacións 

Nivel de consecución dos obxectivos mínimos 

Grao de adquisición das competencias básicas 

A participación do alumnado nas actividades propostas 

A actitude cara ás aprendizaxes e o coidado do material 



A actitude fronte do traballo cooperativo e a interacción cos compañeiros/as 

A orde e limpeza na presentación dos traballos 

As medidas adoptadas para facilitar a aprendizaxe do alumnado, o seu grao de adecuación e de éxito. 
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Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar aqueles contidos que sexan máis 

relevantes para acadar competencias; os contidos esenciais deberán ser considerados e analizados desde a óptica 

da utilidade para formar cidadás e cidadáns cos perfís necesarios para moverse con adecuación, responsabilidade 

e liberdade no mundo actual. 

Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo  a globalización. 

Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa aplicación en contextos diferentes e 

diversificados e conseguindo que as nenas e os nenos desenvolvan diversos xeitos de actuación e adquiran a 

capacidade de enfrontarse a situacións novas. 

Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e na toma de decisións sobre o traballo, 

controlando os procesos, usando conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis 

autónomo). 

Favorecer o traballo cooperativo e a práctica vivenciada da participación, compromiso democrático e resolución 

pacífica de conflitos. 

Permitirlle ao alumnado moverse con seguridade entre a superabundancia e rápida renovación da información, 

fomentando habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación dela. Todo isto 

permite inferir certos principios, estratexias metodolóxicas, fórmulas organizativas: 

Na educación primaria deberán utilizarse dúas estratexias metodolóxicas básicas: o desenvolvemento en espiral 

e a globalización. 

A metodoloxía proposta, que será global, será  activa, entendendo por tal tanto a actividade mental coma física 

que potencie a construción de aprendizaxes significativas. 

A autorregulación das aprendizaxes por parte do alumnado forma parte fundamental das prácticas educativas 

actuais. 

Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado, tanto na práctica docente coma na 

selección de contidos. 

A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal cómpre a participación activa e dinámica das nenas e dos nenos, 

que achegarán as súas habilidades, destrezas, actitudes, conceptos, intereses, xunto ás do resto de compañeiras e 

compañeiros, nun ambiente de cooperación. 

Por conseguinte, o alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa axuda do grupo, á luz da nova 

información. 

Cómpre utilizar, pois, na escola, métodos que lles permitan aos rapaces e ás rapazas identificar a necesidade de 

información, localizala, seleccionala e recoñecer as fontes e os recursos máis apropiados, así como 

responsabilizarse do seu uso ético e adecuado. 

Son precisos enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado utilizar cada vez máis autonomamente as 

bibliotecas e as TIC como recursos de aprendizaxe. No desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe inflúen 

aspectos como que o alumnado encontre sentido 

ao traballo que debe realizar, o coñecemento dos obxectivos e finalidades que se pretenden acadar, a consciencia 

dos propios erros e a busca de recursos necesarios para superalos. 

Neste proceso o rol do profesorado é moi importante: actúa como guía e mediador para facilitar a construción de 

aprendizaxes; utiliza contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado aprenda comprobando o 

interese e a utilidade do que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto en que se produciron e ser 

aplicadas a contextos múltiples; crea un contorno seguro e un ambiente motivador. 

A avaliación concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A información que xere a avaliación 

debe orientar o proceso educativo e indicarlles a profesorado e alumnado onde están respecto ás competencias e 

aos obxectivos establecidos e facilitar a intervención na mellora deste proceso. A avaliación non se debe reducir 

a comprobar os resultados da aprendizaxe; trátase dunha avaliación continua que precisa estar presente en todos 

os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. Neste contexto, as alumnas e os alumnos deberán 

poder achegar as súas propias valoracións a través da autoavaliación e da coavaliación. 

En síntese, para a educación primaria precísanse métodos que permitan aprender desde a realidade e desde as 

concepcións previas, desde unha ollada ao contorno con curiosidade e interese, desde a diversidade, desde un 

plan común, compartido e conxunto; cómpren métodos que favorezan que as nenas e os nenos traballen man con 

man e mente con mente, fagan conxuntamente, cooperen, progresen ao seu propio ritmo, aprendan a aprender... 

acadando cada vez maior autonomía, posibilitando unha auténtica comunicación na aula e sendo protagonistas 



da súa propia aprendizaxe. 

A escola asegurará a construción de aprendizaxes significativas que partan deses esquemas previos de 

coñecemento para modificalos, completalos ou reconstruílos. A aprendizaxe o redor das linguas é un proceso 

inacabado que se segue completando ao longo da vida, tentando sempre atopar solucións para chegar a 

resultados que supoñan un alto grao de elaboración persoal e a interpretacións e percepcións cada vez máis 

completas e ricas. A actividade do alumnado é moi importante para que esa aprendizaxe se produza. Non se trata 

só dunha actividade externa, senón, e fundamentalmente, dunha actividade mental que lle permita formular 

interrogantes e buscar estratexias para resolvelos, relacionar o que sabe co novo que se lle presenta e abordar 

novas propostas en que a percepción, expresión, reflexión e intercambio de ideas formarán parte esencial do 

proceso de aprendizaxe. O traballo persoal deberá partir da experiencia persoal, dos saberes que o alumnado 

posúe social e colectivamente e da investigación e recoñecemento das propias características e posibilidades. A 

progresión de cada nena e de cada neno require de estratexias personalizadas que lle permitan avanzar e afianzar 

destrezas, coñecementos e actitudes no ámbito lingüístico. Neste contexto debe estar presente a loita contra os 

estereotipos e os roles preestablecidos, polo que se deben proporcionar oportunidades, alternativas e recursos 

múltiples que faciliten a reflexión e o desenvolvemento do xuízo crítico. 
 

Materiais 

Caderno  

Libros de literatura infantil.  

Libro de texto ( Santillana)  

Materiais didácticos de propia elaboración 

Ábacos, regretas, instrumentos de medición,… 

Recursos 

Aula  

Fotocopiadora 

Biblioteca 

Recursos do contorno  

Aula de informática 

Libro de texto 

Materiais didácticos de propia elaboración 
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En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse en funcionamento as 

medidas de reforzo educativo que se consideren máis convenientes e que poderán ser tanto organizativas como 

curriculares. 

Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do grupo ordinario, 

os agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo. 

Se programarán actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e alumnas que poidan necesitar 

destas actividades.  

Os discentes con necesidades educativas especiais contarán cun apoio na aula para facer efectiva a súa 

participación nas actividades da aula. 
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Cos alumnos que necesiten a realización de actividades de reforzo das aprendizaxes recibidas exploraremos as 

posibilidades educativas da titorización entre iguais, programando actividades en parellas formadas por 

alumnado que supere amplamente os obxectivos mínimos e aqueloutro que non. 

En todo caso o alcance destas actividades de reforzo serán determinadas polas características individuais de cada 

alumno, xa que é imposible a priori ver cales van ser os obxectivos non acadados, e cales son as causas destas 

carencias. 
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Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a  representacións teatrais, exposicións, 

animación a lectura, etc... 

Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, exposicións viaxeiras, etc... 

Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que a lingua  teña unha 

importancia capital. 
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Usaremos a biblioteca e as procuras na rede para: 

Procurar información sobre as matemáticas e da súa evolución. 

Realizar traballos de investigación sobre matemáticos, diferentes culturas e o seu legado matemático, tipos de 

variantes dialécticas.. 

Procura de información sobre textos populares. 

Procura de información sobre distintas expresións das diferentes culturas que teñen  nas matemáticas un punto 

de encontro 

Procura de información sobre autores, correntes literarias e formas dialécticas  

Creación de  textos e pequenas obras ilustradas. 

Procesador de textos aplicado a elaboración de pequenos traballos. 

Emprego de programas  educativos matemáticos 
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Esta programación será presentada ás familias e se garantirá a súa accesibilidade mediante: 

Explicación pública dos obxectivos básicos na reunión de nais/pais de principio de curso 

Exposición da programación na web do colexio 

Información da súa localización nos folletos informativos 

Inclusión dos mínimos esixidos nos folletos informativos ás familias elaborados por ciclo 

 

Aos alumnos/as se lles informará ao comezo de cada trimestre de: 

Os obxectivos da materia para esa etapa do curso 

Dos criterios de avaliación que se seguirán 

Dos mínimos esixidos para a superación da materia. 
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Para avaliar a adecuación da programación á consecución dos obxectivos educativos propostos se valorarán: 

Os resultados das avaliacións e a porcentaxe de alumnado que supera os contidos da materia. 

Nivel de competencia acadado na lectura, interpretación de textos, traballo diario de clase, traballo en equipo, 

realizacións individuais... 
 

 

 

 


