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INTRODUCCIÓN

        O traballo nesta área estará asentado na experiencia, utilizando contextos funcionais relacionados con
situacións  da  vida  cotiá,  para  ir  adquirindo  progresivamente  coñecementos  máis  complexos  a  partir  das
experiencias e dos coñecementos previos. Será unha aprendizaxe baseada en competencias. 

        Buscarase alcanzar unha eficaz alfabetización numérica, entendida como a capacidade para enfrontarse
con éxito a situacións nas que interveñan os números e as súas relacións.

Os procesos de resolución de problemas constituirán un dos seus eixes principais e o soporte principal da
aprendizaxe.  Na resolución  dun  problema  requírense  e  utilízanse  moitas  das  capacidades básicas  ata  a
comunicación  dos  resultados:  ler,  reflexionar,  planificar  o  proceso  de  resolución,  establecer  estratexias  e
procedementos e revisalos, modificar o plan se é necesario, comprobar a solución se se encontrou. Partirase
do seu inicio ó paso cara a un pensamento abstracto.

CONTRIBUCIÓN O DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Partimos de que as matemáticas son un conxunto de saberes asociados aos números e ás formas, que
permiten a análise de distintas situacións reais; que nos axudan a enfrontarnos a situacións abertas, sen
solución  única  e  pechada.  Que  son  unha  agrupación  de  ideas  e  formas  que  nos  permiten  analizar  os
fenómenos e as situacións que se presentan na realidade para obter informacións e conclusións que non
estaban explícitas e actuar, preguntármonos, obter modelos e identificar relacións e estruturas, de modo que
levan consigo, sobre todo, encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas.

As matemáticas deben servir para axudar aos nenos e nenas a desenvolver as súas aprendizaxes e a
animalos a ter as súas propias opinións confrontándoas criticamente con outras fontes de información para
melloralas. 

   No concreción das diferentes unidades irase especificando a aportación da área o desenvolvemento das
competencias clave:

. Comunicación lingüística (CCL).

. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).

. Competencia dixital (CD).

. Aprender a aprender (CAA).

. Competencias sociais e cívicas (CSC).

. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

OBXECTIVOS CURRICULARES: 

    Traballaranse sobre todo os seguintes obxectivos:

  a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para
o  exercicio  activo  da  cidadanía  e  respectar  os  dereitos  humanos,  así  como  o  pluralismo  propio  dunha  sociedade
democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual  e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como
actitudes  de  confianza  en  si  mesmo/a,  sentido  crítico,  iniciativa  persoal,  curiosidade,  interese  e  creatividade  na
aprendizaxe, e espírito emprendedor.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e
oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas
as linguas.

g)  Desenvolver  as  competencias  matemáticas  básicas  e  iniciarse  na  resolución  de  problemas  que  requiran  a
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos
ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura,
con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.



i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un
espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

UNIDADE 1: SISTEMAS DE NUMERACIÓN

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
       
      Enfoque da unidade. Nesta unidade estúdanse os números naturais, escritura, lectura, 
descomposición e aproximación de números de sete e de máis de sete cifras. Os alumnos relacionarán 
o enunciado dun problema coa súa resolución; ademais, seguirán os pasos necesarios para resolver un 
problema. Realizarán cálculo mental de sumas e restas de decenas, centenas e milleiros. As 
aprendizaxes da unidade recóllense na actividade final, que consistirá en analizar datos históricos, 
tarefa que servirá para aplicar os coñecementos adquiridos.
      O que os alumnos xa coñecen. Len, escriben e descompoñen números de seis cifras. Comparan e 
recoñecen o valor posicional de cada cifra en números até de seis cifras.
      Previsión de dificultades. É posible que presenten dificultades no recoñecemento da orde e as 
súas equivalencias, sobre todo a partir das centenas de milleiro. Quizá lles custe comprender as 
aproximacións con ceros intermedios. O uso dun vocabulario cada vez máis específico pode dificultar 
a comprensión dalgúns problemas.

OBXECTIVOS

 Coñecer os nove primeiras ordes de unidades e as equivalencias entre elas.

 Ler, escribir e descompor números de ata nove cifras.

 Recoñecer o valor posicional de cada cifra en números de ata nove cifras.

 Comparar e ordenar números de ata nove cifras.

 Coñecer as regras da numeración romana.

 Ler e escribir números no sistema de numeración romano.

 Coñecer e aplicar os pasos precisos para resolver un problema.

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

- Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos. Acercamento ó método de traballo científico 

mediante el estudio de algunhas das súas características 

e a súa práctica en situacións sinxelas.

- Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa 

práctica en situacións sinxelas.

- Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

- Lectura e comprensión de enunciados.

- Escritura e comparación de números.

- Identificación do número e o tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema.

- Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria. 

- Obtención de datos dunha táboa para resolver un problema.

- Relación de enunciados de problemas coa súa resolución 

correcta. 

- Recoñecemento e aplicación dos pasos precisos, respectando a 

orde, para resolver problemas.

- Expresión de razoamentos matemáticos.

- Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.



BLOQUE 2. NÚMEROS

- Números enteiros, decimais e fraccións: A numeración 

romana.

- Orde numérica. Utilización dos números ordinais. 

Comparación de números.

- Nome e grafía dos números de máis de seis cifras.

- Equivalencias entre os elementos do Sistema de Numeración

Decimal: unidades, decenas e centenas.

- O Sistema de Numeración Decimal: valor posicional das 

cifras.

- Redondeo de números naturais ás decenas, centenas e 

milleiros.

- Resolución de problemas da vida cotiá. 

- Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división.

- Descomposición de números naturais atendendo ao valor 

das súas cifras segundo a posición. .

- Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

- Os números naturais.

- O millón. Números de sete cifras.

- Lectura, escritura, descomposición e comparación de números 

naturais de até sete cifras.

- Lectura, escritura, descomposición e comparación de números 

naturais de máis de sete cifras.

- Comparación e orde de números de sete e máis cifras utilizando os 

signos > e <.

- Identificación e aproximación ás diferentes ordes de unidades e as 

súas equivalencias.

- Identificación do valor de posición das cifras nos números de máis 

de sete cifras.

- Aproximacións.

- Redondeo de números naturais á centena de milleiro.

- Os números romanos. A súa lectura. A súa escritura.

- Cálculo mental: realización de sumas e restas de decenas, 

centenas e milleiros. 

- Asociación de enunciados de problemas coa súa resolución.

- Resolución de problemas seguindo os pasos adecuados.

- Invención e resolución de problemas inventados

TEMPORALIZACIÓN

Semanas: 2º e 3º de setembro. (15/09  -  26/09)

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
COMPET
ENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente de 

forma razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema.

B1-1.1. Comunica verbalmente de 

forma razoada o proceso seguido na

resolución dun problema de 

matemáticas ou en contextos da 

realidade.

- Comprende a situación representada 

nunha ilustración e responde verbalmente 

ás preguntas que se lle formulan contando

elementos e empregando números, 

conceptos espaciais, sumas e restas, 

estimacións, comparación de medidas 

temporais, cantidades e prezos segundo 

sexa necesario.

CCL

CMCT

CAA



B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do

problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos 

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos..

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para atopar

patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa 

utilidade para facer predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-6. 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 

adecuados para a resolución de 

problemas.

B1-6.1. Practica o método científico,
sendo ordenado, organizado e 
sistemático.

 Actúa de forma ordenada e sistemática ao 

expor e calcular operacións e nos 

procedementos de resolución de 

problemas..

CMCT

B1-6.2. Planifica o proceso de 
traballo con preguntas adecuadas: 
que quero pescudar?, que teño?, 
que busco?, como o podo facer?, 
non me equivoquei ao facelo?, a 
solución é adecuada?

- Planifica o proceso de resolución de 

problemas seguindo os pasos necesarios: 

lectura e comprensión de datos, 

identificación e realización das operacións 

necesarias, revisión do traballo e 

comprobación das solucións.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático.

B1-9.1. Desenvolve e mostra 
actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada.

 Interésase por realizar os seus traballos de 

forma ordenada e limpa e esfórzase por 

mellorar.

CMCT

CSIEE

B1-9.2. Trata a resolución de retos e
problemas coa precisión, esmero e 
interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación

- Aplica os coñecementos adquiridos a 

situacións da vida cotiá que incorporan 

contidos matemáticos.

CSIEE

B1-9.5. Desenvolve e aplica 
estratexias de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de contraexemplos) 
para crear e investigar conxecturas 
e construír e defender argumentos.

- Razoa e analiza os datos dunha situación 

representada nunha ilustración e completa

os enunciados inventando as preguntas.

CCL

CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO
COMPE
TENCI

AS

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá, 

 Le, escribe, compara e ordena números de 

sete cifras e máis, en orde crecente e 

CMCT

CSIEE



apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais até as 

milésimas).

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais até as 

milésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de

posición de cada unha das súas 

cifras.

decrecente, e números ordinales.

 Le, escribe e ordena series de números, e 

conta en orde crecente e decrecente ata o

devandito número.

B2-2. . Interpretar diferentes tipos

de números segundo o seu valor, 

en situacións da vida cotiá.

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e na vida cotiá números 

(romanos, naturais, fraccións e 

decimais até milésimas) utilizando 

razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras.

 Recoñece e interpreta números en 

diferentes contornas (enunciados de 

problemas, textos, rótulos táboas?).

 Le e escribe números romanos.

 Identifica os números romanos aplicando 

o coñecemento á compresión de 

datacións.

CCL

CMCT

B2-2.3. Descompón, compón e 

redondea números naturais e 

decimais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas 

cifras.

 Descompón, compón e redondea números

de naturais e decimais.

 Interpreta o valor de posición de cada 

unha das cifras en números de sete e 

máis cifras.

CMCT

B2-2.4. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na 

recta numérica e transformación 

duns noutros.

 Ordena e compara números naturais, 

decimais e fraccionarios utilizando os 

signos > e <. CMCT

B2-5. Utilizar os números 

enteiros, decimais, fraccionarios e

as porcentaxes sinxelas para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá.

B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, 

establecendo equivalencias entre 

eles, identificándoos e utilizándoos 

como operadores na interpretación e a

resolución de problemas.

- Coñece diferentes tipos de números e 

establece equivalencias entre eles en 

situacións reais.

- Identifica e utiliza os números naturais na 

resolución de problemas.

CMCT

B2-6. Operar cos números tendo 

en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades das mesmas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se 

utilizan segundo a natureza do 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado.

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división.

 Realiza operacións de suma e de resta 

con números naturais, afianzando a 

automatización dos procesos.

 Comprende a relación existente entre a 

suma e a multiplicación.

 Calcula multiplicacións sinxelas a partir de 

sumas de sumandos iguais.
CMCT

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá

B2-8.1. Utiliza e automatiza 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación 

de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións cotiás.

 Utiliza os algoritmos estándares para o 

cálculo e a resolución de sumas e de 

restas.

 Realiza cálculos para resolver operacións 

ou para comprobar resultados 

combinando operacións.

CMCT

CAA



B2-8.4. Descompón números 
naturais atendendo ao valor das súas
cifras segundo a posición.

- Descompón números que teñan até sete 

cifras.

- Indica a orde de cada cifra. CMCT

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento.

CMCT

CAA

CSIEE

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre 

o proceso aplicado para a 

resolución de problemas.

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando decisións, 

valorando as consecuencias das 

mesmas e a conveniencia da súa 

utilización.

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

os problemas de diferentes tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles e 

aplica os seus coñecementos.
CMCT

CAA

CSIEE

B2-9.2. Reflexiona sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións utilizadas, 

as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as 

solucións no contexto, buscando 

outras formas de resolvelo.

- Comprende o enunciado e os datos dun 

problema e resólveo seguindo os pasos 

adecuados.

- Comproba o proceso, revisando os pasos

seguidos e as operacións realizadas.

CMCT

CAA

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Identifica as nove primeiras ordes de unidades.

 Le, escribe e ordena números de ata nove cifras.

 Le e escribe números romanos.

 Sabe resolver un problema.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.



SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 0,5
décimas.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

A pesar da experiencia xa adquirida polo alumnado no traballo con números, convén reforzar algúns aspectos que son básicos, tales como o significado e
o valor de cada unha das cifras dun número, co apoio de ábacos ou outros materiais, así como o afianzamento da magnitude dun número.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

   Comentar cos alumnos a importancia de enfrontarse aos distintos problemas dá vida diaria con determinación e confianza nas súas
propias posibilidades. Animalos a progresar e valorar  os seus logros.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Pedir aos alumnos que busquen en xornais ou revistas artigos ou noticias onde aparezan números de sete cifras e que expliquen para
que se utilizaron.

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.



ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/
usc/multipli/mult_usc_e_p.html
  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/
files/2012/02/OperayCompara_Naturales.swf
  http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/asicalculamos/index.html
  http://genmagic.org/mates3/nro1c.swf

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

-  Xogos de tarxetas, recortes de prensa..., para afianzar o concepto de número e a súa utilidade na vida cotiá.

   AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 2: SUMA, RESTA E MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURAIS

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos traballarán a multiplicación por números de 
varias cifras. Aprenderán e aplicarán a propiedade distributiva da multiplicación respecto da suma e 
de réstaa, realizando para iso operacións combinadas. Repasarán as aproximacións e farán 
estimacións. Coñecerán o concepto e os termos relacionados coas potencias e aplicaranos nalgúns 
exercicios. Explicarán que cálculos realizáronse para resolver algúns problemas e buscarán datos nun 
texto e nun gráfico.
      O que os alumnos xa coñecen. Realizan sumas, restas e multiplicacións por varias cifras. Aplican
as propiedades conmutativa e asociativa cando corresponde.
      Previsión de dificultades. É posible que atopen dificultades á hora de aplicar a propiedade 
distributiva. Nalgunhas operacións combinadas quizá esquezan a xerarquía das operacións xa que 
tenden a realizar as que se expoñen en primeiro lugar. Tamén lles resultará difícil o cálculo do produto
de factores iguais nas potencias.

OBXECTIVOS

 Multiplicar por números de dúas ou máis cifras, incluíndo ceros intermedios ou ao final nun dos factores.

 Aplicar a propiedade distributiva da multiplicación respecto da suma e da resta.

 Realizar operacións combinadas, con ou sen paréntese, que inclúan sumas, restas e/ou multiplicacións.

 Aproximar números ás decenas, centenas e millares.

 Estimar sumas, restas e/ou multiplicacións, e aplicar estas estimacións en problemas.

 Resolver problemas utilizando sumas, restas e/ou multiplicacións.

http://genmagic.org/mates3/nro1c.swf
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/asi-calculamos/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/files/2012/02/OperayCompara_Naturales.swf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/files/2012/02/OperayCompara_Naturales.swf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/usc/multipli/mult_usc_e_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/usc/multipli/mult_usc_e_p.html


 Buscar datos nun texto e nun gráfico para obter información e resolver.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 

MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos. Acercamento ó método de traballo científico 

mediante el estudio de algunhas das súas características e

a súa práctica en situacións sinxelas.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e presentar resultados.

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Escritura e comparación de números.

 Identificación do número e o tipo de operacións que se 

deben realizar para resolver un problema.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na 

vida diaria. 

 Búsqueda de datos en textos e gráficos.

 Invención de problemas.

 Identificación e explicación dos cálculos realizados para chegar a 

uns datos dados. 

 Recoñecemento das operacións necesarias para resolver 

problemas.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Utilización de información obtida de Internet. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 Números enteiros, decimais e fraccións: A numeración 

romana.

 Nome e grafía dos números de máis de seis cifras.

 Equivalencias entre os elementos do Sistema de 

Numeración Decimal: unidades, decenas e centenas.

 O Sistema de Numeración Decimal: valor das cifras 

segundo a posición.

 Estimación de resultados.

 Redondeo de números naturais ás decenas, centenas e 

milleiros.

 Operacións: Operacións con números naturais: adición, 

subtracción, multiplicación y división.

 A multiplicación como suma de sumandos iguais e 

viceversa. As táboas de multiplicar.

 Potencia como produto de factores iguais. Cadrados e 

cubos. Potencias de base 10.

 Propiedades das operacións e relacións entre elas 

utilizando números naturais.

 Resolución de problemas da vida cotiá. 

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta,

multiplicación e división.

 Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

 Suma, resta e multiplicación de números naturais.

 Multiplicación por números de varias cifras.

 Comparación do produto de distintas multiplicacións.

 Propiedade distributiva da multiplicación.

 Aplicación da propiedade distributiva respecto da suma e da resta. 

 Operacións combinadas.

 Realización de cálculos con operacións combinadas con e sen 

parénteses.

 Estimacións.

 Aproximación dos termos dun número ás decenas, ás centenas, 

aos milleiros.

 Potencias.

 Cálculo mental sumando 11, 21..., 12, 13...; 9, 19...,18,17... a 

números de dúas cifras.

 Resolución de problemas con operacións combinadas.

 Procura de datos nun texto e un gráfico.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

 Recollida e clasificación de datos cualitativos e 

cuantitativos.

 Realización e interpretación de gráficos sinxelos: diagrama

de barras.

 Interpretación e representación de datos expresados en gráficas 

de barras de tres características.



TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-1. Expresar verbalmente 

de forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema.

B1-1.1. Comunica verbalmente de 

forma razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema de 

matemáticas ou en contextos da 

realidade.

- Comprende a situación representada nunha 

ilustración e responde verbalmente ás 

preguntas que se lle formulan contando 

elementos e empregando números, 

conceptos espaciais, sumas e restas, 

estimacións, comparación de medidas 

temporais, cantidades e prezos segundo 

sexa necesario.

CCL

CMCT

CAA

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as

solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema).

 Entende a situación expresada no enunciado 

dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos 

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias heurísticas 

e procesos de razoamento na 

resolución de problemas

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, utilizando 

estratexias que lle permiten simplificalos..

CMCT

CAA

CSIEE

B1-2.5. Identifica e interpreta datos e 

mensaxes de textos numéricos 

sinxelos da vida cotiá (facturas, 

folletos publicitarios, rebaixas?).

 Identifica e interpreta os datos que lle 

proporcionan, valora os resultados de sumas,

restas e medidas e utilízaos para realizar 

outros cálculos.

CCL

CMCT

B1-3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

atopar patróns, regularidades 

e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, 

valorando a súa utilidade para

facer predicións.

B1-3.1.Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-3.2. Realiza predicións sobre os 

resultados esperados, utilizando os 

patróns e leis atopados, analizando a 

súa idoneidade e os erros que se 

producen.

 Realiza estimacións sobre o posible 

resultado dun problema, operación, situación 

ou razoamento de contido matemático.
CMCT 

CAA

B1-6. 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 

adecuados para a resolución 

de problemas.

B1-6.1. Practica o método científico, 
sendo ordenado, organizado e 
sistemático.

 Actúa de forma ordenada e sistemática ao 

expor e calcular operacións e nos 

procedementos de resolución de problemas..

CMCT



B1-9. Desenvolver e cultivar 

as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer 

matemático.

B1-9.4. Iníciase na formulación de 

preguntas e na procura de respostas 

adecuadas, tanto no estudo dos 

conceptos como na resolución de 

problemas.

 Faise preguntas sobre determinados 

aspectos dos seus traballos de matemáticas 

e esfórzase por atopar as respostas 

adecuadas.

CMCT
CAA

B1-9.5. Desenvolve e aplica 
estratexias de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de contraexemplos) 
para crear e investigar conxecturas e 
construír e defender argumentos.

- Razoa e analiza os datos dunha situación 

representada nunha ilustración e completa 

os enunciados inventando as preguntas.

CCL
CMCT
CAA
CSIEE

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas.

B1-10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas 
valorando as consecuencias das 
mesmas e a súa conveniencia pola 
súa sinxeleza e utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que é 

consciente dos seus progresos e dos seus 

fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada vez 

máis autónoma.

CMCT
CSIEE

B1-12. Utilizar os medios 
tecnolóxicos de modo habitual
no proceso de aprendizaxe, 
buscando, analizando e 
seleccionando información 
relevante en Internet ou 
noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións
dos mesmos.

B1-12.1. Iníciase na utilización de 
ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, 
para aprender e para resolver 
problemas.

 Utiliza as tecnoloxías da información co fin de 

obter información sobre diferentes temas 

para resolver problemas.

 Recoñece varios medios de comunicación e 

información e identifica a súa utilidade.

 Valora o uso do computador na elaboración 

dos seus traballos.

CMCT
CD

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos apropiados,

distintos tipos de números 

(romanos, naturais, fraccións e 

decimais até as milésimas).

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá, 

números (naturais, fraccións e 

decimais até as milésimas), utilizando

razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras.

 Le, escribe, compara e ordena números 

de sete cifras e máis, en orde crecente e 

decrecente, e números ordinais até o 

décimo.

 Le, escribe e ordena series de números, 

e conta en orde crecente e decrecente 

até o devandito número.

CMCT

CSIEE

B2-2. Interpretar diferentes tipos de

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e na vida cotiá números 

(naturais, fraccións e decimais até 

milésimas) utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de

posición de cada unha das súas 

cifras.

 Recoñece e interpreta números en 

diferentes contornas (enunciados de 

problemas, textos, rótulos táboas?). CCL

CMCT

B2-5. Utilizar os números enteiros,

decimais, fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá.

B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, 

establecendo equivalencias entre eles,

identificándoos e utilizándoos como 

operadores na interpretación e a 

resolución de problemas.

 Coñece diferentes tipos de números e 

establece equivalencias entre eles en 

situacións reais.

 Identifica e utiliza os números naturais na 

resolución de problemas.

CMCT

B2-6. Operar cos números tendo 

en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división.

 Realiza operacións de suma, resta, 

multiplicación e división con números 

naturais, afianzando a automatización 

CMCT



propiedades das mesmas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se 

utilizan segundo a natureza do 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado.

dos procesos.

 Calcula expresións con varias 

operacións, con e sen paréntese.

B2-6.2. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da 

división.

 Coñece e emprega nos seus traballos os 

termos da multiplicación e da división.

 Recoñece a división como operación 

inversa da multiplicación e viceversa.

CMCT

B2-6.4. Calcula cadrados, cubos e 

potencias de base 10.

- Expresa un produto como potencia.

- Recoñece a base e o expoñente dunha 

potencia.

- Calcula cadrados e cubos.

CMCT

B2-6.5. Aplica as propiedades das 

operacións e as relacións entre elas.

- Comprende e aplica as propiedades da 

suma, resta, a multiplicación e a división.

- Coñece a relación existente entre suma 

e multiplicación.

- Comprende que a división é a operación 

inversa da multiplicación.

CMCT

B2-6.8. Aplica a xerarquía das 
operacións e os usos do paréntese

- Calcula operacións combinadas 

aplicando correctamente a súa 

xerarquía.

CMCT

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa estratexias de

cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento

CMCT

CAA

CSIEE

B2-8.13. Estima e redondea o 

resultado dun cálculo valorando a 

resposta.

 Realiza estimacións de sumas, restas e 

multiplicacións. CMCT

B2-9. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a 
resolución de problemas.

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando decisións, 

valorando as consecuencias das 

mesmas e a conveniencia da súa 

utilización.

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

os problemas de diferentes tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles e 

aplica os seus coñecementos.
CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE



CRITERIOS DE EVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B5-2. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos á 
contorna inmediata.

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos 

moi sinxelos: diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais, con datos 

obtidos de situacións moi próximas.

 Busca e interpreta os datos dunha 

táboa para resolver problemas.

 Interpreta e extrae datos de gráficos de

barras de tres características.

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

- Multiplica por números de dúas ou máis cifras.

- Identifica e aplica a propiedade distributiva, conmutativa e asociativa da multiplicación.

- Efectúa operacións combinadas.

- Expresa un produto como potencia.

- Calcula cadrados e cubos.

- Resolve problemas aplicando operacións.

- Sabe ler un gráfico.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 0,5
décimas.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado



METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

-  Debemos formular o repaso da multiplicación de forma gradual, partindo da multiplicación por unha soa cifra, sen levar e levando, para
aumentar, progresivamente, a dificultade.

-  Afondar nas propiedades conmutativa e asociativa como mecanismos de cálculo mental.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

-    Aproveitar a epígrafe de Es capaz de... para mostrar aos alumnos como as Matemáticas nos permiten resolver, de xeito autónomo,
situacións da vida cotiá e aplicar a nosa iniciativa.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/
usc/multipli/mult_usc_e_p.html
  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/
files/2012/02/OperayCompara_Naturales.swf
  http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/asicalculamos/index.html
  http://genmagic.org/mates3/nro1c.swf

http://genmagic.org/mates3/nro1c.swf
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/asi-calculamos/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/files/2012/02/OperayCompara_Naturales.swf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/files/2012/02/OperayCompara_Naturales.swf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/usc/multipli/mult_usc_e_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/usc/multipli/mult_usc_e_p.html


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

-  Xogos de bingos de multiplicacións, dominós, etc., para afianzar as táboas de multiplicar.

       AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 3: DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURAIS

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Os alumnos traballarán nesta unidade a división realizando cálculos e 
resolvendo problemas de varias operacións en contextos significativos. Reforzarase a división de 
números naturais, e o cálculo da división con divisor de dous e tres cifras. Realizarán cambios nos 
termos dunha división ao multiplicar ou dividir o dividendo e o divisor polo mesmo número. 
Demostrarán a comprensión do enunciado dun problema, sacando conclusións e determinando o 
número de operacións que son necesarias para resolvelo. A aprendizaxe dos contidos da unidade 
reflectirase no traballo final, que consistirá en achar o día da semana no que naceu cada alumno.
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa saben dividir por unha cifra e con ceros no 
cociente, diferencian entre división exacta e enteira e realizan a proba da división. Recoñecen os pasos
que se deben seguir na resolución de problemas con dúas operacións.
      Previsión de dificultades. É probable que xurdan dificultades ao calcular divisións co divisor de 
dous ou tres cifras. Tamén pode resultarlles difícil a realización da proba da división e o 
recoñecemento dos cambios que teñen lugar no cociente e o resto ao multiplicar e dividir polo mesmo 
número.

OBXECTIVOS

•  Coñecer os distintos significados, usos e termos da división de números naturais.

•  Recoñecer a división como operación inversa á multiplicación, e viceversa.

•  Identificar y diferenciar as divisións exactas e as inexactas e recoñecer as relacións existentes entre os seus termos para aplicalas á 



realización de cálculos e á comprobación de resultados (proba da división).

•  Coñecer e aplicar o algoritmo da división con divisores de ata tres cifras.

•  Coñecer e aplicar o algoritmo da división con ceros finais no dividendo e no divisor.

•  Aplicar o algoritmo da división á resolución de situacións problemáticas e xulgar a  súa utilidade.

 Recoñecer cambios nos termos dunha división e aplicar eses cambios ó cálculo dalgunhas divisións.

 Resolver problemas con dúas ou máis operacións.

 Buscar datos nunha tabla e/ou un gráfico e utilizalos para resolver problemas.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos. Acercamento ó método de traballo científico 

mediante el estudio de algunhas das súas características e

a súa práctica en situacións sinxelas.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria. 

 Determinación do número e o tipo de operacións necesarios para 

resolver un problema.

 Identificación dos datos dunha táboa para resolver un problema.

 Recoñecemento das frases correctas dun enunciado para a 

solución de problemas.

 Redacción de enunciados de problemas completando datos.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 Números enteiros, decimais e fraccións: A numeración 

romana.

 Orde numérica. Utilización dos números ordinais. 

Comparación de números.

 Operacións: Operacións con números naturais: adición, 

subtracción, multiplicación e división.

 Identificación e uso dos termos propios da división.

 Propiedades das operacións e relacións entre elas 

utilizando números naturais.

 Resolución de problemas da vida cotiá. 

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división.

 Automatización dos algoritmos.

 Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

 Divisións con divisor de dous e de tres cifras.

 Cálculo de divisións de dúas e tres cifras.

 Realización da proba nunha división.

 Recoñecemento e uso correcto dos termos da división.

 Comprensión dos cambios que se poden realizar nos termos 

dunha división.

 Recoñecemento dos cambios que se producen no cociente e o 

resto dunha división ao multiplicar e dividir dividendo e divisor por 

un mesmo número.

 Identificación dos termos da división para completar unha táboa.

 Cálculo mental restando 11, 12, 31...; 12, 13, 14...; 9, 19, 29...; 18,

17, 16..., a un número de dúas cifras.

 Cálculo do termo descoñecido nas divisións.

 Realización de problemas de varias operacións.

 Comprensión de enunciados para sacar conclusións dun 

problema.

 Determinación do número e o tipo de operacións na resolución de 

problemas.

 Realización de operacións para achar o día da semana en que 

nacemos.

BLOQUE 5 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

 Recollida e clasificación de datos cualitativos e 

cuantitativos.

 Táboas de datos.

  Obtención, interpretación e rexistro de datos de táboas.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-1. Expresar verbalmente de 

forma razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema.

B1-1.1. Comunica verbalmente de forma

razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema de 

matemáticas ou en contextos da 

realidade.

- Comprende a situación representada 

nunha ilustración e responde 

verbalmente ás preguntas que se lle 

formulan contando elementos e 

empregando números, conceptos 

espaciais, sumas e restas, estimacións, 

comparación de medidas temporais, 

cantidades e prezos segundo sexa 

necesario.

CCL

CMCT

CAA

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema).

 Comprende a situación expresada nun 

problema. Organiza os datos e 

reconstrúe o enunciado.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución 

de problemas.

 Utiliza estratexias que lle permiten 

transformar o problema nunha 

situación máis sinxela e que poderá 

resolver.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para atopar

patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa 

utilidade para facer predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-4. Profundar en problemas 

resoltos, expondo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc.

B1-4.1. Profunda en problemas unha 

vez resoltos, analizando a coherencia da

solución e buscando outras formas de 

resolvelos.

 Busca regularidades nos problemas 

para resolvelos grazas aos seus 

coñecementos previos e as súas 

experiencias.

CMCT

CAA

B1-4.2. Resolve novos problemas, a 

partir dun resolto: variando os datos, 

propondo novas preguntas, 

conectándoo coa realidade, buscando 

outros contextos, etc.

- Analiza os problemas e aplica os 

coñecementos matemáticos que posúe, 

tomando conciencias dos pasos 

necesarios para solucionalo.

CMCT

CAA

B1-6. 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 adecuados 
para a resolución de 
problemas.

B1-6.2. Planifica o proceso de traballo 

con preguntas adecuadas: que quero 

pescudar?, que teño?, que busco?, 

como o podo facer?, non me equivoquei 

ao facelo?, a solución é adecuada?

 Planifica o proceso de resolución de 

problemas seguindo os pasos 

necesarios: lectura e comprensión de 

datos, identificación e realización das 

operacións necesarias, revisión do 

traballo e comprobación das solucións.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-9. Desenvolver e cultivar 
as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer 
matemático.

B1-9.5. Desenvolve e aplica estratexias 
de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de 
contraexemplos) para crear e investigar 
conxecturas e construír e defender 
argumentos.

 Razoa e analiza os datos dunha 

situación representada nunha 

ilustración e completa os enunciados 

inventando as preguntas.

CCL

CMCT

CAA

CSIEE

B1-10. Superar bloqueos e B1-10.1. Toma decisións nos procesos  Realiza os seus traballos e demostra CMCT



inseguridades ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas.

de resolución de problemas valorando 
as consecuencias das mesmas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade.

que é consciente dos seus progresos e

dos seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada

vez máis autónoma.

CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-2. Interpretar diferentes tipos de

números, segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

B2-2.2 Interpreta en textos numéricos e

na vida cotiá números (naturais, 

fraccións e decimais até milésimas) 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras.

 Recoñece e interpreta números en 
diferentes contornas (enunciados de 
problemas, textos, rótulos táboas?).

CCL

CMCT

B2-6 Operar cos números tendo 

en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades das mesmas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se 

utilizan segundo a natureza do 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado.

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división.

 Realiza operacións con números 

naturais afianzando a automatización 

dos procesos.

CMCT

B2-6.2. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da división.

 Coñece e emprega nos seus traballos 

os termos da multiplicación e da 

división.

 Recoñece a división como operación 

inversa da multiplicación e viceversa.

CMCT

B2-6.5. Aplica as propiedades das 

operacións e as relacións entre elas.

- Comprende e aplica as propiedades da 

suma, réstaa, a multiplicación e a 

división. 

- Coñece a relación existente entre suma e

multiplicación.

- Comprende que a división é a operación 

inversa da multiplicación.

CMCT

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.1. Utiliza e automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación 

e división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións cotiás.

 Utiliza os algoritmos estándares para o 

cálculo e a resolución de sumas, 

restas, multiplicacións e divisións.

 Realiza cálculos para resolver 

operacións ou para comprobar 

resultados combinando operacións.

CMCT

CAA

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre 

o proceso aplicado para a 

resolución de problemas.

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando decisións, 

valorando as consecuencias das 

mesmas e a conveniencia da súa 

utilización.

 Utiliza estratexias persoais para 

resolver os problemas de diferentes 

tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles 

e aplica os seus coñecementos.
CMCT

CAA

CSIEE



B2-9.2. Reflexiona sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comprobando

e interpretando as solucións no 

contexto, buscando outras formas de 

resolvelo.

 Comprende o enunciado e os datos 

dun problema, saca conclusións e 

resólveo seguindo os pasos 

adecuados.

 Comproba o proceso, revisando os 

pasos seguidos e as operacións.

CMCT

CAA

BLOQUE 5. ESTADISTICA E PROBABILIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B5-1. Recoller e rexistrar unha 

información cuantificable, utilizando 

algúns recursos sinxelos de 

representación gráfica: táboas de 

datos, bloques de barras, 

diagramas lineais, comunicando a 

información.

B5-1.1. Identifica datos cualitativos e 

cuantitativos en situacións familiares.

 Obtén e rexistra información en táboas.

 Utiliza os datos que lle proporcionan as

táboas para resolver problemas.

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Identifica o proceso da división e os seus compoñentes.

 Diferenza tipos de divisións.

 Realiza divisións cuxo divisor ten unha ou dúas cifras.

 Resolve problemas de dúas operacións.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 0,5
décimas.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Comentar  cos  alumnos  a  importancia  de  saber  converter  os  nosos  coñecementos  teóricos  en  accións  prácticas,  actuando  con
autonomía e iniciativa en situacións reais en que aparezan cálculos e divisións. Valorar os seus logros e progresos.

- Desenvolver actitudes de colaboración e traballo en equipo.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

      http://www.anayainteractiva.com/primaria.html
  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/ladivision/resuelve/
trescifras/resuelve_tc_p.html

http://www.anayainteractiva.com/primaria.html


  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/ladivision/
epreviosdiv_p.html
  http://recursostic.educacion.es/primaria/cifras/web/colegio/maquina.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

-  Xogos de tarxetas, recortes de prensa..., para afianzar o concepto de número e a súa utilidade na vida cotiá.

          AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 4 : MÚLTIPLOS E DIVISORES

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos aprenderán novos conceptos: múltiplos, 
divisores, criterios de divisibilidade, números primos e compostos. Realizarán cálculos con todos os 
divisores. Construirán táboas a partir da información proporcionada e buscarán datos en táboas e en 
gráficos. As aprendizaxes desta unidade serviranlles para realizar a tarefa final, que consistirá en 
descifrar códigos secretos. No seu traballo de tratamento da información, os alumnos terán que 
relacionar gráficos con barras e outros gráficos; ademais, realizarán un proxecto con gráficos de 
barras.
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa calcularon divisións exactas e divisións enteiras e 
realizaron a proba da división.
      Previsión de dificultades. É posible que xurdan dificultades á hora de distinguir os conceptos de 
múltiplo e de divisor dun número, así como na maneira de determinar todos os divisores dun número e
saber que criterios de divisibilidade deben aplicarse. É conveniente insistir na diferenciación de 
número primo e composto.

OBXECTIVOS

 Recoñecer se entre dous números existe a relación «ser múltiplo de» ou «ser divisor de».
 Obter distintos múltiplos dun número.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/ladivision/epreviosdiv_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/ladivision/epreviosdiv_p.html


 Obter os divisores de números sinxelos.
 Coñecer e utilizar os criterios de divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 9 e por 10.

  Diferenciar números primos de números compostos.

 Descompor números en factores.
 Resolver problemas relacionados cos múltiplos e os divisores.
 Confeccionar esquemas gráficos que axuden a visualizar as relacións entre os elementos do problema.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos. Achegamento ao método científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e presentar resultados.

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria. 

 Elaboración de táboas a partir de informacións dadas.

 Procura de datos en táboas e gráficos.

 Invención de problemas.

 Recoñecemento das operacións necesarias para resolver 

problemas.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Utilización de información obtida de Internet.

 Interese pola presentación dos datos e as operacións de forma 

clara e matematicamente correcta.

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 Divisibilidade: múltiplos, divisores, números primos e 

números compostos. Criterios de divisibilidade.

 Operacións con números naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división.

 Identificación e uso dos termos propios da división.

 Propiedades das operacións e relacións entre elas 

utilizando números naturais.

 Resolución de problemas da vida cotiá. 

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. 

 Obtención dos primeiros múltiplos dun número dado. 

 Obtención de todos os divisores dun número menor de 

100.

 Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

 Múltiplos dun número.

 Obtención do múltiplo dun número.

 Divisores dun número.

 Recoñecemento de divisores dun número.

 Criterios de divisibilidade.

 Identificación de números divisibles por 2, 3 e 5.

 Cálculo de todos os divisores dun número.

 Números primos e compostos.

 Recoñecemento de números primos e compostos.

 Cálculo mental sumando 101, 201...; 12, 13...; 99, 199...; 98, 97...,

a un número de tres cifras.

 Escritura de datos recolleitos dun texto nunha táboa.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
 Gráficos e parámetros estatísticos.

 Recollida e clasificación de datos cualitativos e 

cuantitativos.

 Realización e interpretación de gráficos sinxelos: 

diagramas de barras, poligonais e sectoriais.

 Análise crítica das informacións que se presentan 

mediante gráficos estatísticos.

   Gráficos e táboas.

 Interpretación de datos expresados en táboas e en gráficos de 

barras. 

 Relación de gráficos de barras con táboas e outros gráficos.

 Representación de gráficos de barras de tres características. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-11. Reflexionar sobre as 
decisións tomadas, aprendendo 
para situacións similares futuras.

B1-11.1. Iníciase na reflexión sobre 

os problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando as ideas 

crave, aprendendo para situacións 

futuras similares, etc.

 Elabora estratexias persoais para a 

resolución de problemas matemáticos e 

de problemas cotiáns.

 Utiliza distintos recursos e analiza a 

coherencia dos resultados para 

melloralos se fose necesario.

CMCT

CAA

B1-12. Utilizar os medios 
tecnolóxicos de modo habitual no 
proceso de aprendizaxe, 
buscando, analizando e 
seleccionando información 
relevante en Internet ou noutras 
fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións dos mesmos.

B1-12.1. Iníciase na utilización de 

ferramentas tecnolóxicas para a 

realización de cálculos numéricos, 

para aprender e para resolver 

problemas.

 Utiliza as tecnoloxías da información co fin 

de obter información sobre diferentes 

temas para resolver problemas.

 Recoñece varios medios de 

comunicación e información e identifica a 

súa utilidade.

 Valora o uso do computador na 

elaboración dos seus traballos.

CMCT

CD

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-2. Interpretar diferentes tipos de

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e na vida cotiá números 

(naturais, fraccións e decimais até 

milésimas) utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de

posición de cada unha das súas 

cifras.

 Recoñece e interpreta números en 

diferentes contornas (enunciados de 

problemas, textos, rótulos táboas?). CCL

CMCT

B2-4. Utilizar as propiedades das 

operacións, as estratexias persoais 

e os diferentes procedementos que

se usan segundo a natureza do 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental,

tenteo, estimación, calculadora).

B2-4.1. Coñece e aplica os criterios 

de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10.

 Calcula divisións atendendo a diferentes 

criterios de divisibilidade.

CMCT

B2-6. Operar cos números tendo 

en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades das mesmas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se 

utilizan segundo a natureza do 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado.

B2-6.2. Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e da 

división.

 Coñece e emprega nos seus traballos os 

termos da multiplicación e da división.

 Recoñece a división como operación 

inversa da multiplicación e viceversa.

CMCT

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

B2-8.6. Identifica múltiplos e 

divisores, utilizando as táboas de 

multiplicar.

 Identifica os múltiplos e divisores dun 

número con apoios visuais.

CMCT



división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.7. Calcula os primeiros 

múltiplos dun número dado.

 Obtén os múltiplos dun número de forma 

cada vez máis autónoma.
CMCT

B2-8.8. Calcula todos os divisores de

calquera número menor que 100.

 Calcula todos os divisores dun número.
CMCT

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando decisións, 

valorando as consecuencias das 

mesmas e a conveniencia da súa 

utilización.

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

os problemas de diferentes tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles e 

aplica os seus coñecementos.

CMCT
CAA
CSIEE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B5-1. Recoller e rexistrar unha 

información cuantificable, 

utilizando algúns recursos sinxelos

de representación gráfica: táboas 

de datos, bloques de barras, 

diagramas lineais, comunicando a 

información.

B5-1.1. Identifica datos cualitativos e 

cuantitativos en situacións familiares.

 Obtén e rexistra información en 
táboas. 

 Utiliza os datos que lle 
proporcionan as táboas para 
resolver problemas

CMCT

B5-2. Realiza e interpreta gráficos 
moi sinxelos: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais, con datos 
obtidos de situacións moi próximas.

B5-2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas 

de barras, poligonais e sectoriais, 

con datos obtidos de situacións 

moi próximas.

 Busca e interpreta os datos dunha 
táboa para resolver problemas.

 Interpreta e extrae datos de 
gráficos de barras de tres 
características.

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

-                Recoñecer se entre dous números existe a relación «ser múltiplo de» ou «ser divisor de».

-  Obter distintos múltiplos dun número.

-  Obter os divisores de números sinxelos.

- Analiza os datos, reflexiona sobre eles e aplica os seus coñecementos.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.



individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 0,5
décimas.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

     Mostrar curiosidade por aprender, ter confianza nas súas posibilidades, ser constantes no traballo que permita a procura de solucións e
afrontar o erro como parte da aprendizaxe.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.



ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

    -  http://www.anayainteractiva.com/primaria.html

-  http://recursostic.educacion.es/primaria/cifras/web/index.html

-  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate
/multiplosydivisores/multiplos/multiplos_p.html

-  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/
multiplosydivisores/divisores/divisores_p.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

    Pedir aos alumnos que busquen noticias en xornais ou revistas en que aparezan diferentes tipos de gráficos e tráianos a clase para pór 
en común distintos problemas con informacións extraídas deles.

       AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 5 :FRACCIÓNS. SUMA E RESTA DE FRACCIÓNS

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Os alumnos aprenderán a identificar o numerador e o denominador dunha 
fracción e a ler e escribir fraccións. Calcularán fraccións dun número e comprenderán que unha 
fracción é unha forma de expresar unha división. Realizarán sumas e restas de fraccións de igual 
denominador e resolverán problemas nos que deban determinar a representación gráfica dunha 
situación e representarán os datos graficamente. 
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos poden interpretar fraccións e saben lelas e escribilas.
      Previsión de dificultades. É posible que poidan xurdir dúbidas na utilización de fraccións na 
resolución de problemas.

OBXECTIVOS

- Recoñece os termos dunha fracción.

- Ler, escribir, interpretar e representar graficamente fraccións.

- Calcular a fracción dun número.

http://recursostic.educacion.es/primaria/cifras/web/index.html
http://www.anayainteractiva.com/primaria.html


- Identificar a fracción como repartición.

- Suma fraccións de igual denominador

- Resta fraccións de igual denominador.

- Resolve problemas sumando e restando fraccións.

- Resolve problemas representando graficamente a situación.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTENIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e a súa práctica en 

situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria. 

 Invención de problemas.

 Determinación da representación gráfica dunha situación.

 Representación gráfica de datos.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Participación no traballo cooperativo.

 Interese pola presentación dos datos e as operacións de forma 

clara e matematicamente correcta.

 Valoración da utilidade das matemáticas na vida cotiá, así como 

as súas relacións con diferentes aspectos da actividade humana e

outros campos do coñecemento.

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 Números enteiros, decimais e fraccións: A numeración 

romana .

 Concepto de fracción como relación entre as partes e o 

todo.

 Operacións con fraccións.

 Resolución de problemas da vida cotiá. 

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división.

 Fraccións.

 Interpretación de fraccións.

 Os termos dunha fracción: denominador e numerador.

 Cálculo da fracción dun número.

 A fracción como división.

 Cálculo mental restando 101, 201, 301...; 102, 103, 104...; 99, 

199, 299...; 98, 97, 96..., a un número de tres cifras.

 Sumas e restas de fraccións de igual denominador.

 Determinación da representación gráfica dunha situación.

 Representación gráfica de datos.

 Valoración da importancia das matemáticas para resolver 

cuestións prácticas da vida diaria.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-1. Expresar verbalmente de 

forma razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema.

B1-1.1. Comunica verbalmente de

forma razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema de 

matemáticas ou en contextos da 

realidade.

- Comprende a situación representada nunha 

ilustración e responde verbalmente ás 

preguntas que se lle formulan contando 

elementos e empregando números, 

conceptos espaciais, sumas e restas, 

estimacións, comparación de medidas 

temporais, cantidades e prezos segundo 

sexa necesario.

CCL

CMCT

CAA



B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.3. 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.

 Identifica os pasos necesarios para 

resolver un problema e leva a cabo o 

proceso valorando todas as fases. CMCT

CAA

CSIEE

B1-2.5. Identifica e interpreta 

datos e mensaxes de textos 

numéricos sinxelos da vida cotiá 

(facturas, folletos publicitarios, 

rebaixas?).

 Identifica e interpreta os datos que lle 

proporcionan, valora os resultados de 

sumas, restas e medidas e utilízaos para 

realizar outros cálculos.

CCL

CMCT

B1-6. 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 

adecuados para a resolución de 

problemas.

B1-6.2. Planifica o proceso de 

traballo con preguntas adecuadas:

que quero pescudar?, que teño?, 

que busco?, como o podo facer?, 

non me equivoquei ao facelo?, a 

solución é adecuada?

 Planifica o proceso de resolución de 

problemas seguindo os pasos necesarios: 

lectura e comprensión de datos, 

identificación e realización das operacións 

necesarias, revisión do traballo e 

comprobación das solucións.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático.

B1-9.4. Iníciase na formulación de

preguntas e na procura de 

respostas adecuadas, tanto no 

estudo dos conceptos como na 

resolución de problemas.

 Faise preguntas sobre determinados 

aspectos dos seus traballos de 

matemáticas e esfórzase por atopar as 

respostas adecuadas.

CMCT

CAA

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas.

B1-10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas valorando as 
consecuencias das mesmas e a 
súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que é

consciente dos seus progresos e dos seus 

fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada vez

máis autónoma.

CMCT

CSIEE

B1-11. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas, aprendendo 

para situacións similares futuras.

B1-11.1. Iníciase na reflexión 
sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, 
valorando as ideas crave, 
aprendendo para situacións 
futuras similares, etc.

 Elabora estratexias persoais para a 

resolución de problemas matemáticos e de 

problemas cotiáns.

 Utiliza distintos recursos e analiza a 

coherencia dos resultados para melloralos 

se fose necesario.

CMCT

CAA

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos apropiados, 

distintos tipos de números 

(romanos, naturais, fraccións e 

decimais até as milésimas).

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá, 

números (naturais, enteiros, 

fraccións e decimais até as 

milésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas 

cifras.

- Le e escribe fraccións.

- Le, escribe e ordena series de números 

fraccionarios.
CCL

CMCT

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá números 

 Recoñece e interpreta fraccións en 

diferentes contornas (enunciados de 

CCL



situacións da vida cotiá. (naturais, fraccións e decimais até 

milésimas) utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas 

cifras.

problemas, textos, figuras, táboas?).

CMCT

B2-5. Utilizar os números enteiros, 

decimais, fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá.

B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, 

establecendo equivalencias entre 

eles, identificándoos e utilizándoos 

como operadores na interpretación 

e a resolución de problemas.

 Coñece diferentes tipos de números e 

establece equivalencias entre eles en 

situacións reais.

 Identifica e utiliza os números 

fraccionarios na resolución de problemas.

CMCT

 B2-6. Operar cos números tendo 

en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades das mesmas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que 

se ha de realizar (algoritmos 

escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), usando o 

máis adecuado.

B2-6.6. Realiza sumas e restas de 
fraccións co mesmo denominador. 
Calcula o produto dunha fracción 
por un número.

 Realiza sumas e restas de fraccións co 

mesmo denominador.

CMCT

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento.

CMCT

CAA

CSIEE

B2-9. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización.

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

os problemas de diferentes tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles e 

aplica os seus coñecementos.
CMCT

CAA

CSIEE

B2-9.2. Reflexiona sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas:

revisando as operacións utilizadas, 

as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as 

solucións no contexto, buscando 

outras formas de resolvelo.

 Comprende o enunciado e os datos dun 

problema, saca conclusións e resólveo 

seguindo os pasos adecuados.

 Comproba o proceso, revisando os 

pasos seguidos e as operacións.

CMCT

CAA

MÍNIMOS ESIXIBLES

- Identifica as fraccións e recoñece as os seus partes.
- Le, escribe e interpreta fraccións.
- Calcula a fracción dun número.
- Suma fraccións de igual denominador.



- Resta fraccións de igual denominador.
- Aplica a suma e resta de fraccións na resolución de problemas sinxelos.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1 .

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

- A construción dos conceptos apoiarase en contextos cotiáns, na utilización de materiais manipulativos e na representación
gráfica.

- A introdución das operacións se contextualizará en situacións próximas á realidade  e reforzarase con apoios gráficos.

- A fixación dos algoritmos de cálculo conseguirase mediante a reiteración de exercicios.

- A competencia matemática afirmásese na resolución de problemas que manexen números fraccionarios.



MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

     Mostrar curiosidade por aprender, ter confianza nas súas posibilidades, ser constantes no traballo que permita a procura de solucións e
afrontar o erro como parte da aprendizaxe.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

         -  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html

-  http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1293621435
/contido/index.html

-  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/men
uppal.html

-  
https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/comparacion_tipos_frac
ciones
/index.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

- Utilización de xogos e crebacabezas para construír e fixar os distintos conceptos de fracción 

-  Representación das operacións e  os seus resultados mediante gráficos e mediante materiais manipulables.

-  Utilización de xogos de dominós.

       AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html


    

UNIDADE 6 :FRACCIÓNS EQUIVALENTES. COMPARACIÓN DE
FRACCIÓNS

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos repasarán o recoñecemento, o cálculo e a 
obtención das fraccións equivalentes a unha fracción dada e a un número natural. Compararán 
fraccións e traballarán a redución a común denominador utilizando dous métodos, os produtos 
cruzados e o mínimo común múltiplo. Recoñecerán a importancia de completar os enunciados dos 
problemas para resolvelos e representar as situacións que se describen nos mesmos.
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen a fracción como división e a fracción dun 
número. Tamén saben realizar sumas e restas de fraccións de igual denominador.
      Previsión de dificultades. Poden xurdir dificultades á hora de ordenar fraccións e o pasar dun 
número mixto a unha fracción, e viceversa. É posible que tamén lles resulte complicado o cálculo para
reducir fraccións a común denominador.

OBXECTIVOS

- Comparar fraccións de igual numerador ou denominador.

- Comparar fraccións coa unidade.

- Determinar se unha fracción é equivalente a un número natural e calcular ese número.

- Obter fraccións equivalentes a un número natural dado.

- Recoñecer se unha fracción é equivalente a unha fracción dada.

- Calcular fraccións equivalentes a unha fracción dada.

- Expresar fraccións como números mixtos e viceversa.

- Resolver problemas da vida cotiá nos que se inclúan fraccións.

CONTENIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na 

vida diaria. 

 Redacción de enunciados para completalos.

 Representación da situación dun problema.

 Invención de problemas.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións 



 Achegamento ao método científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e a súa práctica en 

situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

cotiás.

 Interese pola presentación dos datos e as operacións de 

forma clara e matematicamente correcta.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Números enteiros, decimais fraccións.

 O Sistema de Numeración Decimal: valor das cifras 

segundo a súa posición.

 Concepto de fracción como relación entre as partes e o 

todo. 

 Fraccións propias e impropias. Número mixto. 

Representación gráfica.

 Fraccións equivalentes, redución de dúas ou máis 

fraccións a común denominador.

 Operacións con fraccións.

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división.

 Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

 Fraccións equivalentes.

 Fraccións equivalentes a un número natural.

 Fraccións e números mixtos.

 Obtención de fraccións equivalentes.

 Redución de fraccións a común denominador.

 Comparación de fraccións.

 Cálculo mental multiplicando un número natural por decenas, 

centenas e unidades.

 Resolución de problemas de fraccións.

 Cálculo e recoñecemento de fraccións equivalentes e fraccións 

equivalentes a un número natural.

 Expresión dunha fracción en forma de número mixto e viceversa..

As dúas semanas seguintes son de repaso.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto 

do problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos 

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT
CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-4. Profundar en problemas 

resoltos, expondo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc.

B1-4.1. Profunda en problemas 

unha vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos.

 Busca regularidades nos problemas para 

atopar regras e procedementos que lle 

permitan resolvelos.

CMCT

CAA



B1-4.2. Exponse novos problemas, 

a partir de uno resolto: variando os 

datos, propondo novas preguntas, 

conectándoo coa realidade, 

buscando outros contextos, etc.

 Elabora e inventa problemas a partir dos 

datos dun debuxo, ou dun gráfico ou táboa

ou diagrama de árbore integrando datos, 

cálculos e preguntas previamente 

establecidos.

CMCT

CAA

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes adecuadas para o traballo

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada

 Interésase por realizar os seus traballos 

de forma ordenada e limpa e esfórzase 

por mellorar.
CMCT
CSIEE

B1-10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas valorando as 
consecuencias das mesmas e a 
súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que 

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT
CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e na vida cotiá números 

(naturais, fraccións e decimais até 

milésimas) utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas 

cifras.

 Recoñece e interpreta números en 

diferentes contornas (enunciados de 

problemas, textos, rótulos táboas?). CCL

CMCT

B2-2.4. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na 

recta numérica e transformación 

duns noutros.

 Ordena e compara números naturais, 

decimais e fraccionarios utilizando os 

signos > e <. CMCT

B2-3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, facendo referencia implícita 

ás propiedades das operacións, en 

situacións de resolución de 

problemas.

B2-3.1. Reduce dous ou máis 

fraccións a común denominador e 

calcula fraccións equivalentes.

 Obtén fraccións equivalentes a unha 

fracción dada. 

 Reduce dous ou máis fraccións a común 

denominador. CMCT

B2-5. Utilizar os números enteiros, 

decimais, fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá.

B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, 

establecendo equivalencias entre 

eles, identificándoos e utilizándoos 

como operadores na interpretación e

a resolución de problemas.

 Coñece diferentes tipos de números e 

establece equivalencias entre eles en 

situacións reais.

 Identifica e utiliza distintos tipos de 

números na resolución de problemas.

CMCT

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento.

CMCT

CAA

CSIEE



resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-9. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización..

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

os problemas de diferentes tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles e 

aplica os seus coñecementos.
CMCT

CAA

CSIEE

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Compara fraccións de igual numerador ou denominador.

 Compara fraccións coa unidade.

 Calcula fraccións equivalentes a un número natural dado.

 Recoñece fraccións equivalentes a unha fracción dada.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA



MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

-  Incluiranse actividades dirixidas a establecer múltiples relacións entre a idea de fracción, de cociente indicado e de número decimal.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Animar aos alumnos a perseverar na procura de solucións ante diferentes problemas cotiáns. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html

  http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1293621435/
contido/index.html

  http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html

  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash
/Infantil/Figuras/tangram.swf

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Infantil/Figuras/tangram.swf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Infantil/Figuras/tangram.swf
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 Utilización de xogos e crebacabezas para construír e fixar os distintos conceptos de fracción e os relativos a equivalencia de fraccións e 
ás relacións de fraccións e decimais.

       AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 7: NÚMEROS DECIMAIS. SUMA E RESTA DE
DECIMAIS.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, ampliaranse os contidos relacionados coa lectura e a 
escritura dos números decimais en forma decimal e en forma de fracción decimal. Traballarán tamén a
suma e resta de decimais así como a súa comparación, aproximación e estimación. No que se refire á 
resolución de problemas aprenderán a cambiar os datos dun problema para obter unha solución 
distinta e a buscar unha regra. No tratamento da información interpretarán e representarán 
pictogramas.
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a lectura e representación de números 
decimais até as centésimas.
      Previsión de dificultades. É posible que atopen algunha dificultade en pasar de fracción decimal 
a número decimal; e na colocación dos termos de suma e resta correctamente, sobre todo cando é 
resta, xa que o sustraendo ten máis cifras decimais que o minuendo. Quizá lles resulte difícil ordenar 
números con ceros intermedios na parte decimal e comparar números que teñan distintos números de 
decimais.

OBXECTIVOS

 Recoñecer as unidades decimais: décima, centésima e milésima e utilizar as equivalencias entre elas.

 Escribir as unidades decimais en forma de fracción e en forma de número decimal.

 Ler e escribir números decimais.

 Diferenciar a parte enteira e decimal dun número decimal.

 Descompor, ordenar e comparar números decimais.

 Sumar e restar números decimais.

 Resolver problemas con números decimais.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

- Planificación do proceso de resolución de problemas: Análise

e comprensión do enunciado. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: facer un debuxo, unha táboa, un 

esquema da situación, ensaio e erro razoado, operacións 

matemáticas adecuadas, etc. Resultados obtidos.

- Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica 

en situacións sinxelas.

- Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e presentar resultados.

- Lectura e comprensión de enunciados.

- Identificación do número e o tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema.

- Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida diaria.

-  Recoñecemento e aplicación dos pasos precisos, respectando a 

orde, para resolver problemas.

- Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

- Realización de cambios nos datos para obter unha solución distinta.

- Procura de regras.

- Resolución de problemas achando a regra que segue a un número 

de datos.

- Expresión de razoamentos matemáticos.

- Interese pola realización dos problemas de forma ordenada e limpa.

BLOQUE 2. NÚMEROS

- Números enteiros, decimais e fraccións: A numeración 

romana.

- O número decimal: décimas, centésimas e milésimas.

- Redondeo de números decimais á décima, centésima ou 

milésima máis próxima.

- Estimación de resultados.

- Operacións con números decimais.

- Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división.

- Descomposición de números decimais atendendo ao valor 

das súas cifras segundo a posición.

- Resolución de problemas da vida cotiá. Elaboración e uso de

estratexias de cálculo mental.

- Unidades decimais.

- Números decimais.

- Comparación de números decimais.

- Suma e resta de números decimais.

- Aproximacións e estimacións.

- Cálculo mental dividindo decenas, centenas ou milleiros entre 10, 

100 e 1.000 ou dividindo entre decenas, centenas ou milleiros.

- Resolución de problemas de números decimais.

- Lectura, escritura e comparación de números decimais.

- Paso dun número decimal a unha fracción decimal.

- Cálculo de sumas e restas de números decimais.

- Valoración da utilidade dos números decimais na súa contorna 

cotiá.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

 Realización e interpretación de gráficos sinxelos: 

diagramas de barras, poligonais e sectoriais.

- Interpretación de pictogramas.

- Representación de pictogramas..

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto 

do problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT



B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-4. Traballar cos problemas 

resoltos, expondo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc

B1-4.1. Traballa cos problemas 

unha vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos.

 Busca regularidades nos problemas para 

atopar regras e procedementos que lle 

permitan resolvelos.

CMCT

CAA

B1-4.2. Expón novos problemas, a 

partir dun resolto: variando os 

datos, propondo novas preguntas, 

conectándoo coa realidade, 

buscando outros contextos, etc.

 Elabora e inventa problemas a partir dos 

datos dun debuxo, ou dun gráfico ou 

táboa ou diagrama de árbore integrando 

datos, cálculos e preguntas previamente 

establecidos.

CMCT

CAA

B1-7.1. Realiza estimacións sobre 

os resultados esperados e contrasta

a súa validez, valorando os proles e

os contras do seu uso.

 Reflexiona sobre os resultados realizados

coas estimacións utilizando estratexias 

persoais que lle permiten alcanzar o éxito

na resolución de problemas.

CMCT
CAA

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes adecuadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada.

 Interésase por realizar os seus traballos 

de forma ordenada e limpa e esfórzase 

por mellorar.
CMCT
CSIEE

B1-10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas valorando as 
consecuencias das mesmas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que 

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT
CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos apropiados, 

distintos tipos de números (romanos,

naturais, fraccións e decimais até as 

milésimas).

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá, 

números (naturais, enteiros, 

fraccións e decimais até as 

centésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición 

 Aplica os seus coñecementos sobre os 

números e as súas relacións en 

situacións da vida cotiá, o que lle permite 

desenvolverse forma autónoma.

CMCT

CCL



de cada unha das súas cifras.

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

B2-2.2. Interpreta en textos 
numéricos e na vida cotiá 
números (naturais, fraccións e 
decimais até milésimas) 
utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o 
valor de posición de cada unha 
das súas cifras.

 Recoñece e interpreta números en 
diferentes contornas (enunciados de 
problemas, textos, rótulos táboas?).

CCL

CMCT

B2-2.3. Descompón, compón e 
redondea números naturais e 
decimais, interpretando o valor 
de posición de cada unha das 
súas cifras.

 Descompón, compón e redondea 

números de naturais e decimais.

 Interpreta o valor de posición de cada 

unha das cifras en números de sete e 

máis cifras.

CMCT

B2-2.4. Ordena números 
enteiros, decimais e fraccións 
básicas por comparación, 
representación na recta numérica
e transformación duns noutros.

 Ordena e compara números naturais, 

decimais e fraccionarios utilizando os 

signos > e <. CMCT

B2-3. Realizar operacións e 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído 

o cálculo mental, facendo referencia

implícita ás propiedades das 

operacións, en situacións de 

resolución de problemas.

B2-3.2  Redondea números 

decimais á décima, centésima ou

milésima máis próxima.

 Realiza aproximacións de números 

decimais á décima ou centésima máis 

próximas.

CMCT

B2-5. Utilizar os números enteiros, 

decimais, fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá.

B2-5.3. Estima e comproba 

resultados mediante diferentes 

estratexias.

 Realiza estimacións que lle facilitan a 

resolución das operacións e cálculos de 

maneira máis autónoma. CMCT

CAA

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa 
estratexias de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento.

CMCT

CAA

CSIEE

B2-9. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

B2-9.1. Resolve problemas que 
impliquen dominio dos contidos 
traballados, utilizando estratexias
heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de 
contraexemplos), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando, e tomando 
decisións, valorando as 
consecuencias das mesmas e a 
conveniencia da súa utilización.

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

os problemas de diferentes tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles e 

aplica os seus coñecementos. CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO COMPE

TENCIA



S

B5-2. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos á 
contorna inmediata.

B5-2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas 

de barras, poligonais e sectoriais,

con datos obtidos de situacións 

moi próximas.

 Busca e interpreta os datos dunha táboa 

para resolver problemas.

 Interpreta e extrae datos de gráficos de 

barras de tres características.

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

- Recoñece as unidades decimais e utilizar as equivalencias entre elas en diferentes contextos.

- Escribe as unidades decimais tanto en forma de fracción como de número decimal.

- Le e escribe números decimais.

- Calcula sumas e restas de números decimais.

- Resolve problemas onde aparezan números decimais.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.



 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

-  Ou número decimal é unha extensión do sistema de numeración decimal, pero a súa percepción entraña unha dificultade maior que a do
número enteiro; por iso convén repasar contidos como representación non ábaco, equivalencias entre unidades, etc.

-  Introducir a partir dá división dá unidade en dez, cen, mil partes iguais.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Mostrar como as Matemáticas nos axudan a actuar de forma autónoma e animarlles a utilizalas con iniciativa en distintas situacións
reais.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

- Pedir aos alumnos que, durante unha semana (por exemplo), busquen e copien varios números decimais que vexan en lugares fóra da
clase, como en xornais, revistas, escaparates... Deberán anotar onde os atoparon. Despois, facer unha posta en común para que
cada alumno explique aos seus compañeiros onde atopou cada número, o lea en voz alta e o descompoña.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

  http://www.anayainteractiva.com/primaria.html
  http://recursostic.educacion.es/primaria/cifras/web/b/2/cb2_07.html
  http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17webc/eltanque/pizarradigital/
NumDec5/actividades_p.html
  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/decimales/
menu.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 -  Para poder representar as diferentes ordes de unidades utilizaranse regretas, ábacos, táboas de valores...

-  Para representar graficamente as décimas, as centésimas e as milésimas utilizaranse rectas numéricas.

       AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

http://recursostic.educacion.es/primaria/cifras/web/b/2/cb2_07.html
http://www.anayainteractiva.com/primaria.html


•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 8: MULTIPLICACIÓN E DIVISIÓN DE DECIMAIS.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, continúa o traballo sobre operacións con números 
decimais, concretamente a multiplicación e división dun decimal entre un natural e a división dun 
decimal entre un decimal e a aproximación de cocientes con cifras decimais. No que se refire á 
resolución de problemas practicarase a obtención de datos e as probas de ensaio e erro.
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a multiplicación dun número decimal 
por un número natural e pola unidade seguida de ceros. Tamén viron a multiplicación e división pola 
unidade seguida de ceros.
      Previsión de dificultades. Pode resultar difícil a realización de multiplicacións entre números 
decimais, cando haxa que pór coma ao final, e na divisións, cando o cociente teña ceros como parte 
enteira ou o dividendo ou o divisor teñan ceros intermedios.

OBXECTIVOS

- Multiplicar números decimais por números naturais.
- Obter o cociente decimal nunha división con números naturais.
-  Obter o cociente decimal dunha división dun natural entre un decimal.
- Dividir números decimais entre números decimais.
- Resolver problemas nos que interveñen as operacións con números decimais.
- Utilizar a calculadora para realizar operacións e para comprobar resultados.
- Seleccionar os datos necesarios para resolver un problema.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

- Planificación do proceso de resolución de problemas: Análise

e comprensión do enunciado. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: facer un debuxo, unha táboa, un 

esquema da situación, ensaio e erro razoado, operacións 

matemáticas adecuadas, etc. Resultados obtidos.

- Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica 

en situacións sinxelas.

- Lectura e comprensión de enunciados.

- Identificación do número e o tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema.

- Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida diaria.

-  Recoñecemento e aplicación dos pasos precisos, respectando a 

orde, para resolver problemas.

- Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

- Realización de cambios nos datos para obter unha solución distinta.

- Procura de regras.

- Expresión de razoamentos matemáticos.

- Interese pola realización dos problemas de forma ordenada e limpa.

- Resolución de problemas mediante probas de ensaio e error.

- Interese pola realización de problemas de forma ordenada e limpa.

BLOQUE 2. NÚMEROS

- Números enteiros, decimais e fraccións: A numeración 

romana.

- O número decimal: décimas, centésimas e milésimas.

- Multiplicación de números decimais.

- División dun decimal entre un natural.

- División dun decimal entre un decimal.

- Aproximación de cocientes con cifras decimais.

- Cálculo mental sumando tres números, sendo a suma de dúas 



- Redondeo de números decimais á décima, centésima ou 

milésima máis próxima.

- Estimación de resultados.

- Operacións con números decimais.

- Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división.

- Descomposición de números decimais atendendo ao valor  

das súas cifras segundo a súa posición.

- Resolución de problemas da vida cotiá.

- Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

deles unha centena.

- Resolución de problemas de números decimais.

- Valoración da utilidade dos números decimais na súa contorna 

cotiá.

TEMPORALIZACIÓN

Semanas: 4º de xaneiro e 1º de febreiro. (26/01  -  06/02)

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto 

do problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-4. Profundar en problemas 

resoltos, expondo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc.

B1-4.1. Traballa cos problemas 

unha vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos.

 Busca regularidades nos problemas para 

atopar regras e procedementos que lle 

permitan resolvelos.

CMCT

CAA

B1-4.2. Plantexa novos problemas, 

a partir de uno resolto: variando os 

datos, propondo novas preguntas, 

conectándoo coa realidade, 

buscando outros contextos, etc.

 Elabora e inventa problemas a partir dos 

datos dun debuxo, ou dun gráfico ou 

táboa ou diagrama de árbore integrando 

datos, cálculos e preguntas previamente 

establecidos.

CMCT

CAA

B1-9.5. Desenvolve e aplica 
estratexias de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de contraexemplos) 
para crear e investigar conxecturas 
e construír e defender argumentos.

 Razoa e analiza os datos dunha situación

representada nunha ilustración e 

completa os enunciados inventando as 

preguntas.

CCL
CMCT
CAA
CSIEE



B1-10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas valorando as 
consecuencias das mesmas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que 

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT
CSIEE

B1-11.1. Iníciase na reflexión sobre 
os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando 
as ideas crave, aprendendo para 
situacións futuras similares, etc.

 Elabora estratexias persoais para a 

resolución de problemas matemáticos e 

de problemas cotiáns.

 Utiliza distintos recursos e analiza a 

coherencia dos resultados para 

melloralos se fose necesario.

CMCT
CAA

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e na vida cotiá números 

(naturais, fraccións e decimais até 

milésimas) utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas 

cifras.

 Recoñece e interpreta números en 
diferentes contornas (enunciados de 
problemas, textos, rótulos táboas?).

CL

CMCT

B2-6. Operar cos números tendo en

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades das 

mesmas, as estratexias persoais e 

os diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza do 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, calculadora), 

usando o máis adecuado.

B2-6.7. Realiza operacións con 

números decimais.

 Realiza sumas, restas, multiplicacións e 

divisións de números decimais. 

 Realiza divisións dun decimal entre un 

natural ou natural entre decimal e dun 

número decimal entre un decimal.
CMCT

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento.

CMCT

AA

IE

B2-9. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización.

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

os problemas de diferentes tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles e 

aplica os seus coñecementos.
CMCT

AA

IE



MÍNIMOS ESIXIBLES

- Multiplica un número decimal por outro natural.

- Realiza divisións dun decimal entre un natural ou natural entre decimal e dun número decimal entre un decimal.

- Resolve problemas onde aparezan números decimais.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

-  Convén presentar as operacións en situacións e contextos que, manexando números decimais, teñan significado para os alumnos e as
alumnas  e  lles  acheguen  referencias  e  relacións  co  seu  contorno  próximo.  Paralelamente,  traballarase  a  repetición  rutineira  do
algoritmo para mecanizar e axilizar o seu uso.

-  Nos exercicios das distintas epígrafes, e nos de repaso, proponse o traballo individual cunha posta en común da resolución dos



problemas.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Fomentar  nos alumnos a perseveranza  no esforzo  e  no traballo.  Animarlles  a  enfrontarse  ás operacións con decimais  con
iniciativa e confianza nas súas posibilidades. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

- Pedir aos alumnos que expoñan por si mesmos problemas nos que haxa que realizar operacións con decimais e/ou naturais para
resolvelos. Despois, facer unha posta en común con algunhas das achegas. 

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

  http://www.anayainteractiva.com/primaria.html

  http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales
/suma_resta_decimales.html

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/decimales
/menu.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 - Ábacos e táboas de valores que permitan representar as diferentes ordes de unidades dun número decimal.
-  Xogo de moedas simuladas en plástico ou cartón para a representación de compras e cambios.
-  Colección de problemas dunha e dúas operacións.
-  Calculadora básica, coas catro operacións aritméticas, para a realización de cálculos, investigacións, comprobación dos cálculos 

realizados, etc.

AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 9: FRACCIÓNS DECIMAIS. PORCENTAXES

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

http://www.anayainteractiva.com/primaria.html


        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos estudarán as fraccións decimais e as 
porcentaxes e, para valorar a súa utilidade na súa contorna cotiá, resolverán problemas relacionados 
con eles. No que se refire á resolución de problemas aprenderán a detectar datos irrelevantes e 
redactarán un problema para poder empregar estes datos; tamén resolverán un problema empezando 
polo final. No tratamento da información relacionarán pictogramas con táboas e outros gráficos e 
realizarán un proxecto con pictogramas
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron fraccións de denominador 10, 100 e      
1 000 e a descomposición de números decimais.
      Previsión de dificultades. Pode resultar complicado pasar de fracción decimal a número decimal 
cando este ten ceros e realizar os cálculos. É posible que aparezan dificultades ao resolver os 
problemas nos que aparecen porcentaxes.

OBXECTIVOS

 Recoñecer as fraccións decimais.

 Expresar fraccións decimais en forma de número decimal e viceversa.

 Coñecer e aplicar o concepto de porcentaxe.

 Expresar porcentaxes en forma de fracción decimal e de número decimal.

 Calcular porcentaxes dun número. 

 Aplicar as porcentaxes na resolución de problemas.

 Resolver problemas representando graficamente os datos.  

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa 

práctica en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e presentar resultados.

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Identificación do número e o tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Detección de datos sobrantes. 

 Redacción dun problema para utilizar os datos sobrantes doutro.

 Resolución de problemas empezando polo final.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese pola realización dos problemas de forma ordenada e 

limpa.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Números enteiros, decimais, fraccións. A numeración 

romana.

 Os números decimais: valor de posición.

 Operacións con números decimais.

 Relación entre fracción e número decimal, aplicación á 

ordenación de fraccións.

 Fraccións decimais.

 Porcentaxes.

 Resolución de problemas con porcentaxes.

 Cálculo mental, multiplicando dous números terminados en ceros 

ou multiplicando tres números, sendo o produto de dous deles 

unha decena ou unha centena.

 Realización de cálculos de fraccións decimais.



 Porcentaxes: Expresión de partes utilizando porcentaxes.

 Correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e 

porcentaxes.

 Resolución de problemas da vida cotiá.

 Automatización de algoritmos.

 Cálculo de tanto por cento en situacións reais.

 Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

 Realización e interpretación de gráficos sinxelos: 

diagramas de barras, poligonais e sectoriais.

 Relación de pictogramas con táboas e outras gráficas.

 Realización dun proxecto con pictogramas.

TEMPORALIZACIÓN

Semanas: 2º, 3º e 4º de febreiro. (09/02  -  27/02)

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto 

do problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-4. Traballar cos problemas 

resoltos, expondo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc.

B1-4.1. Traballa cos problemas 
resoltos, expondo pequenas 
variacións nos datos, outras 
preguntas, etc.

 Busca regularidades nos problemas para 

atopar regras e procedementos que lle 

permitan resolvelos.

CMCT

CAA

B1-4.2. Propón novos problemas, a 
partir de un resolto: variando os 
datos, propondo novas preguntas, 
conectándoo coa realidade, 
buscando outros contextos, etc.

 Elabora e inventa problemas a partir dos 

datos dun debuxo, ou dun gráfico ou 

táboa ou diagrama de árbore integrando 

datos, cálculos e preguntas previamente 

establecidos.

CMCT

CAA

B1-6. 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 

B1-6.2. Planifica o proceso de 
traballo con preguntas adecuadas: 
que quero pescudar?, que teño?, 
que busco?, como o podo facer?, 
non me equivoquei ao facelo?, a 
solución é adecuada?

 Planifica o proceso de resolución de 

problemas seguindo os pasos necesarios:

lectura e comprensión de datos, 

identificación e realización das 

operacións necesarias, revisión do 

CMCT

CAA

CSIEE



adecuados para a resolución de 

problemas.

traballo e comprobación das solucións.

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático.

B1-9.1. Desenvolve e mostra 
actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada.

 Interésase por realizar os seus traballos 

de forma ordenada e limpa e esfórzase 

por mellorar.

CMCT

CSIEE

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas.

B1-10.2. Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando as ideas 
craves, aprendendo para situacións 
futuras similares, etc.

 Reflexiona e investiga sobre os 

problemas resoltos para achar as ideas 

crave. 

 Xeneraliza a súa aprendizaxe a outras 

situacións.

CMCT

CAA

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

B2-2.2. Interpreta en textos numéricos

e na vida cotiá números (naturais, 

fraccións e decimais até milésimas) 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras.

 Recoñece e interpreta números en 

diferentes contornas (enunciados de 

problemas, textos, rótulos táboas?). CCL

CMCT

B2-6. Operar cos números tendo en

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades das 

mesmas, as estratexias persoais e 

os diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza do 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental,

tenteo, estimación, calculadora), 

usando o máis adecuado.

B2-6.9. Calcula porcentaxes dunha 

cantidade.

 Realiza cálculos de porcentaxes dunha

cantidade

CMCT

B2-7. Iniciarse no uso dos de 

porcentaxes e a proporcionalidade 

directa para interpretar e 

intercambiar información e resolver 

problemas en contextos da vida 

cotiá

B2-7.1. Utiliza as porcentaxes para 

expresar partes.

 Expresa as partes dun todo utilizando 

porcentaxes.
CMCT

B2-7.2. Establece a correspondencia 

entre fraccións sinxelas, decimais e 

porcentaxes.

 Relaciona fraccións sinxelas con 

números decimais e porcentaxes. CMCT

B2-7.3. Calcula aumentos e 

diminucións porcentuais.

 Efectúa cálculos de aumentos e 

diminucións porcentuais.
CMCT

B2-7.5. Resolve problemas da vida 

cotiá utilizando porcentaxes e regra de

tres en situacións de 

proporcionalidade directa, explicando 

oralmente e por escrito o significado 

dos datos, a situación exposta, o 

proceso seguido e as solucións 

obtidas.

 Reflexiona e resolve problemas da 

vida cotiá nos que se utilizan 

porcentaxes explicando o proceso 

seguido.

CCL

CMCT



B2-8.12. Elabora e usa estratexias de 

cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas 

a cada caso, para calcular 

mentalmente sumas, restas, 

multiplicacións, divisións, fraccións e 

tantos por cento.

CMCT
CAA
CSIEE

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando decisións, 

valorando as consecuencias das 

mesmas e a conveniencia da súa 

utilización.

 Utiliza estratexias persoais para 

resolver os problemas de diferentes 

tipos.

 Analiza os datos, reflexiona sobre eles 

e aplica os seus coñecementos. CMCT
CAA
CSIEE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B5-2. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos á 

contorna inmediata.

B5-2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas de

barras, poligonais e sectoriais, con 

datos obtidos de situacións moi 

próximas.

 Busca e interpreta os datos dunha 

táboa para resolver problemas.

 Interpreta e extrae datos de gráficos de

barras de tres características..

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Identifica as fraccións decimais.

 Aplica o concepto de porcentaxe en distintos contextos.

 Expresa porcentaxes en forma de fracción decimal e de número decimal.

 Calcula porcentaxes dun número.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN



 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo 1.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Sinalar a importancia de aprender ben para poder seguir construíndo aprendizaxes posteriores.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

- Levar a clase revistas ou xornais onde aparezan porcentaxes. Comentar cos alumnos o contexto e pedirlles que digan que cren que
significa cada porcentaxe.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html


  http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1293621435
/contido/index.html

  http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html

  https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/comparacion_tipos_fracciones
/index.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Buscar na casa situacións onde se utilicen os porcentaxes.

Facer por grupos traballos sobre as fraccións decimais aplicadas a situacións reais.

AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 10: LONXITUDE, CAPACIDADE E MASA

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos estudarán as unidades de lonxitude, masa e 
capacidade; tamén aprenderán as relacións que existen entre elas, a súa expresión e o seu cálculo. No 
que se refire á resolución de problemas trabállase o modo de escribir preguntas a partir dunha táboa ou
un gráfico e a representar graficamente a situación. 
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a multiplicación e a división pola 
unidade seguida de ceros e saben usar a regra para realizar medicións de segmentos.
      Previsión de dificultades. É probable que atopen dificultades á hora de realizar transformacións 
dunhas unidades noutras, sobre todo con números decimais. Tamén lles pode resultar difícil realizar 
cálculos con medidas expresadas en distintas unidades e resolver problemas onde os datos estean en 
unidades distintas.

OBXECTIVOS

- Identificar o metro o litro e o quilogramo como unidades principais de lonxitude, capacidade e masa, respectivamente.  

- Recoñecer os múltiplos e submúltiplos do metro, do litro e do gramo, así como os múltiplos do quilogramo (tonelada e quintal).

- Coñecer e aplicar as relacións entre as unidades de lonxitude, capacidade e entre as unidades de masa.

- Pasar dunha unidade a outra.

- Expresar nunha única unidade lonxitudes, capacidades ou masas dadas en varias unidades.

- Estimar a lonxitude de distancias e obxectos cotiáns e capacidades e masas de recipientes ou obxectos.

- Resolver problemas reais nos que interveñen as unidades de lonxitude.

- Estimar Aplicar as unidades de capacidade e masa e as súas relacións na resolución de problemas.

- Representar graficamente un problema para entendelo mellor e resolvelo.

- Resolver problemas realizando unha táboa para recoller de forma organizada as distintas solucións do mesmo.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html


CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 

MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Identificación do número e o tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Redacción de preguntas a partir dunha táboa ou un gráfico.

 Representación gráfica da situación.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese por resolver problemas para aplicalos á súa contorna 

inmediata.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. Automatización dos 

algoritmos. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental.

 Cálculo mental, multiplicando números decimais por 10, 100 ou 

1.000, e dividindo un número natural ou un decimal entre 10, 100 

ou 1.000.

BLOQUE 3. MEDIDA

 Unidades do Sistema Métrico Decimal.

 Lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume.

 Expresión de forma simple dunha medición de lonxitude, 

capacidade ou masa, en forma complexa e viceversa.

 Elección da unidade máis adecuada para a expresión 

dunha medida.

 Comparación e ordenación de medidas dunha mesma 

lonxitude.

 Elección da unidade máis adecuada para a expresión 

dunha medida.

 Realización de medicións.

 Explicación oral e escrita do proceso seguido e estratexia 

utilizada en calquera dos procedementos utilizados.

 Resolución de problemas de medida.

 Unidades de lonxitude, de capacidade e de masa.

 Relacións entre unidades de lonxitude.

 Relacións entre unidades de capacidade.

 Relacións entre unidades de masa.

 Resolución de problemas nos que hai que realizar cambios de 

unidade.

 Valoración da importancia que as medicións ten na vida cotiá.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto 

do problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT



B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-6. 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 

adecuados para a resolución de 

problemas

B1-6.2. Planifica o proceso de 

traballo con preguntas adecuadas: 

que quero pescudar?, que teño?, 

que busco?, como o podo facer?, 

non me equivoquei ao facelo?, a 

solución é adecuada?

 Planifica o proceso de resolución de 

problemas seguindo os pasos necesarios:

lectura e comprensión de datos, 

identificación e realización das 

operacións necesarias, revisión do 

traballo e comprobación das solucións.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático.

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes adecuadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada.

 Interésase por realizar os seus traballos 

de forma ordenada e limpa e esfórzase 

por mellorar.
CMCT

CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-8. Coñecer, utilizar e 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da 
vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa 
estratexias de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, 
adecuadas a cada caso, para 
calcular mentalmente sumas, 
restas, multiplicacións, divisións, 
fraccións e tantos por cento.

CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 3. MEDIDA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B3-3. Operar con diferentes 

medidas.

B3-3.1. Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade, masa, 

superficie e volume en forma simple, 

dando o resultado na unidade 

determinada de antemán.

 Calcula, con apoio gráfico, sumas 

sinxelas de lonxitudes, capacidades ou 

masas expresadas na mesma unidade.

CMCT



B3-3.2. Expresa en forma simple a 

medición de lonxitude, capacidade 

ou masa dada en forma complexa e

viceversa.

 Identifica medicións, en forma simple ou 

complexa, de lonxitude, capacidade ou 

masa, para aplicalas cando é necesario..
CMCT

B3-3.3. Compara e ordena medidas

dunha mesma magnitude.

 Compara e ordena lonxitudes, 

capacidades ou masas mediante 

procedementos persoais. 

 Compara obxectos atendendo á súa 

lonxitude, masa ou capacidade.

 Ordena, de maior a menor e viceversa, 

lonxitudes, capacidades ou masas.

CMCT

B3-4.3. Resolve problemas 

utilizando as unidades de medida 

máis usuais, convertendo unhas 

unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida 

máis adecuadas, explicando 

oralmente e por escrito, o proceso 

seguido.

 Resolve problemas onde aparecen 

unidades de lonxitude, capacidade e 

masa.

 Realiza cambios entre as unidades que 

expresan cada magnitude e explica os 

procesos de traballo que seguiu.

CCL
CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

- Identifica o metro como a unidade principal de lonxitude. 

- Identifica o litro e o quilogramo como unidades principais de capacidade e masa, respectivamente.

- Utiliza as equivalencias entre o metro e os seus múltiplos e submúltiplos.

- Aplica as relacións entre as unidades de capacidade e entre as unidades de masa.

- Coñece as relacións entre as unidades de lonxitude.

- Coñece os múltiplos e submúltiplos do litro e o gramo, así como os múltiplos do quilogramo.

- Expresa, nunha determinada unidade, lonxitudes dadas en varias unidades.

- Estima lonxitudes de distancias e obxectos cotiáns.

- Estima a capacidade ou a masa de recipientes ou obxectos

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 



 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

- Para adquirir o sentido da medida, é necesario que os alumnos e as alumnas se familiaricen co tamaño do metro e das unidades
maiores e menores ca el. Poñer de relevo a importancia que ten para o alumnado realizar de forma práctica medicións de obxectos do
seu contorno próximo para interiorizar solidamente a magnitude que estamos a traballar.

-  Recoméndase unha metodoloxía activa que implique a manipulación dos distintos instrumentos de medida, a medición de capacidades,
a realización de pesadas, a comprobación das equivalencias entre as distintas unidades mediante medicións directas, a realización de
estimacións, etc.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Estimular nos alumnos a iniciativa por aplicar na realidade os coñecementos matemáticos.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

- Levar a clase revistas ou xornais onde aparezan porcentaxes. Comentar cos alumnos o contexto e pedirlles que digan que cren que
significa cada porcentaxe.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.



- Algúns enlaces web: 

  http://tinyurl.com/n36hg27

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/longitud/
menu.html

  http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/longitud/3curso2.html

  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/r_medidas/
longitud_p.html

  http://tinyurl.com/pae7oxq

         -  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/volumen/menu.html

-  http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/volumen/index.html

-  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/menu.html

-  http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/pesomasa/index.html

-  http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_04.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

- Animarlles a expor exemplos propios ou atopados en revistas ou xornais onde se identifique claramente o uso de unidades de
capacidade ou de masa. Tamén se lles pode pedir que traian receitas de cociña, envases de distintos produtos … e comentar as
unidades que aparecen neles.

- É interesante tamén ter en clase, durante toda a unidade, distintos recipientes de capacidades coñecidas (de 1 litro, de medio litro …)
e tamén unha báscula. Sinalar que coa báscula podemos medir a masa dos corpos pero que non existen instrumentos para medir a
capacidade.

- Preparar un dado pegando nos seus caros adhesivos rotuladas kl, hl, dal, dl, cl e ml. Lanzar ese dado e outro dado numérico normal.
Dicir en voz alta os resultados para que os alumnos expresen a cantidade obtida en litros. Por exemplo, se obteñen 6 e hl deberán
escribir 6 hl = 600 l. Tamén pode realizar a actividade no outro sentido de conversión. Se sae 6 e dal os alumnos deberán expresar 6 l
en decalitros. No caso en que se desexe traballar só múltiplos ou submúltiplos abonda con que o dado rotulado ter só os adhesivos
cuns ou 

AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 11: SUPERFICIE

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos comprenderán o concepto de superficie 
estudando primeira a área de figuras cunha cadrado unidade e as relacións do metro cadrado cos seus 
submúltiplos e múltiplos. En canto á resolución de problemas, escribirán a pregunta que se responde 
cuns cálculos e aprenderán a facer unha táboa.

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_04.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/volumen/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/volumen/menu.html


      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a multiplicación e a división pola 
unidade seguida de ceros e a medida dunha figura cunha cadrado unidade. Tamén coñecen as unidades
de lonxitude.
      Previsión de dificultades. Os alumnos pode ter dificultades para converter unhas unidades 
noutras

OBXECTIVOS

 Medir a área dunha figura plana utilizando como unidade de medida un cadrado unidade.

 Debuxar nun papel cuadriculado figuras dunha área determinada, dada en cadrados unidade.

   Identificar situacións nas que é necesario medir superficies. 

   Identificar as unidades de superficie do SMD e os seus equivalencias.

   Elixir a unidade de medida adecuada en cada medición, en función da superficie a medir e realizar transformacións dunhas unidades 
a outras.

   Identificar unidades de medida agrarias, as súas equivalencias entre elas e entre as unidades do SMD.

   Distinguir entre as unidades de lonxitude e as unidades de superficie.

 Resolver problemas nos que interveñan  medidas de superficie.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 

MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Lectura comprensiva de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Redacción da pregunta que se responde cuns cálculos.

 Realización dunha táboa.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Resolución de situacións cotiás nas que é necesario medir 

lonxitudes.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. Automatización de 

algoritmos. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental.

 Cálculo mental, dividindo entre dúas decenas, centenas e 

milleiros ou dividindo entre dous un número con todas as súas 

cifras pares.

BLOQUE 3. MEDIDA

 Unidades do Sistema Métrico Decimal.

 Lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume.

 Desenvolvemento de estratexias para medir figuras de 

maneira exacta.

 Elección da unidade máis adecuada para a expresión 

dunha medida.

 Realización de medicións.

 Resolución de problemas de medida.

 Área de figuras cunha cadrado unidade.

 O metro cadrado e os seus submúltiplos. 

 Relacións entre o metro cadrado e os seus submúltiplos.

 O metro cadrado e os seus múltiplos. 

 Relacións entre o metro cadrado e os seus múltiplos.

 Resolución de problemas con unidades de superficie.

 Recoñecemento e uso das unidades de superficie.

 Realización de cambios dunha unidade de medida a outra 

aplicando equivalencias entre elas.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do

problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-4. Traballar con problemas 

resoltos, expondo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc

B1-4.1. Traballa con problemas 

unha vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos.

 Busca regularidades nos problemas para 

atopar regras e procedementos que lle 

permitan resolvelos.

CMCT

CAA

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas.

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, valorando as 

consecuencias das mesmas e a súa

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT

CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento..

CMCT

CAA

CSIEE



BLOQUE 3. MEDIDA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B3-1. Seleccionar, instrumentos e 

unidades de medida usuais, facendo 

previamente estimacións e 

expresando con precisión medidas 

de lonxitude, superficie, peso/masa, 

capacidade e tempo, en contextos 

reais.

B3-1.1. Identifica as unidades do 

Sistema Métrico Decimal. Lonxitude, 

capacidade, masa, superficie e 

volume.

 Utiliza as unidades de medida para medir 

lonxitudes, capacidades, masas, 

superficies e volumes.

CMCT

B3-2. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo 

previsións razoables.

B3-2.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais,

elixindo a unidade máis adecuada 

para a expresión dunha medida.

 Utiliza procedementos e unidades non 

convencionais para medir e comparar a 

lonxitude, capacidade e masa de 

obxectos da súa contorna.

 Aplica os conceptos alto/ baixo, 

longo/curto, ancho/ estreito para describir 

e comparar obxectos.

CMCT

CAA

B3-3. Operar con diferentes 

medidas.

B3-3.2. Expresa en forma simple a 

medición de lonxitude, capacidade 

ou masa dada en forma complexa e

viceversa.

 Identifica medicións, en forma simple ou 

complexa, de lonxitude, capacidade ou 

masa, para aplicalas cando é necesario..
CMCT

B3-4. Utilizar as unidades de 

medida máis usuais, convertendo 

unhas unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida 

máis adecuadas, explicando 

oralmente e por escrito, o proceso 

seguido e aplicándoo á resolución 

de problemas.

B3-4.3. Resolve problemas 

utilizando as unidades de medida 

máis usuais, convertendo unhas 

unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida 

máis adecuadas, explicando 

oralmente e por escrito o proceso 

seguido.

 Resolve problemas onde aparecen 

unidades de lonxitude, capacidade, 

masa e superficie.

 Realiza cambios entre as unidades que 

expresan cada magnitude e explica os 

procesos de traballo que seguiu.

CCL

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Mide a área dunha figura plana utilizando como unidade de medida un cadrado unidade.

 Debuxa nun papel cuadriculado figuras dunha área determinada, dada en cadrados unidade.

 Identifica as unidades de superficie (m2, dm2 e cm2) e as súas abreviaturas.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.



individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1. 

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

- A idea de medir unha superficie, é dicir, de calcular a área, introdúcese a través do conteo directo de unidades cadradas.

-  As unidades do S.M.D. aparecerán despois, adoptadas por convenio, e introduciranse mediante actividades que fagan aflorar as súas
relacións e a oportunidade na súa aplicación.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Estimular nos alumnos a iniciativa por aplicar na realidade os coñecementos matemáticos.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.



ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/
sistema_metrico/sistemaMetrico.swf

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega
/Matematicas/Superficie/contenido/index.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

- Medida da superficie por superposición de cuadrículas transparentes.

-  Comprobación das equivalencias entre as unidades do S.M.D. utilizando modelos de cartolina ou plástico.

AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 12: SISTEMA SESAXESIMAL

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos traballarán as medidas do tempo, o reloxo, a 
relación entre horas, minutos e segundos coa resolución de problemas de tempo. Estudarán tamén as 
unidades de medida de ángulos e a suma e resta no sistema sesaxesimal. Aprenderán a atopar 
preguntas que se poden resolver a partir dunha táboa ou un gráfico e a facer un debuxo. No tratamento
da información estudarán as coordenadas cartesianas.
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a lectura e escritura das horas de reloxos
dixitais e analóxicos. Tamén coñecen as representacións das horas en ambos os casos.
      Previsión de dificultades. Os alumnos pode atopar dificultades para calcular estimacións de 
tempos transcorridos entre dúas horas dadas e para pasar de minutos a horas e minutos, ou de 
segundos a minutos e segundos.

OBXECTIVOS

- Coñecer as equivalencias  entre horas, minutos e segundos e pasar cantidades dunha a outra. 
- Interpretar e utilizar as formas complexas e incomplexas para expresar cantidades de tempo, traducíndoas dunha forma

a outra.
- Sumar e restar cantidades de tempo expresadas en forma complexa.
- Coñecer o grao, o segundo e o minuto como medida dos ángulos.
- Resolver situacións problemáticas aplicando o sistema sesaxesimal.

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/


- Adquirir   seguridade e confianza  nas propias posibilidades e afrontar  o  erro como parte da aprendizaxe.  Apoiar  o
proceso de resolución de problemas na realización dun esquema.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 

MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Lectura comprensiva de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Identificación de preguntas que se podan resolver a partir dunha 

táboa ou dun gráfico.

 Realización dunha táboa.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Resolución de problemas a partir de gráficos ou debuxos.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. Automatización de 

algoritmos. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental.

 Cálculo mental, dividindo entre 2 un número par que non teña 

todas as súas cifras pares o dividindo un número entre 20 

(primeiro entre 10 e logo entre 2).

BLOQUE 3. MEDIDA

 Unidades de medida do tempo e as súas relacións.

 Equivalencias e transformacións entre horas, minutos e 

segundos.

 Lecturas en reloxos analóxicos e dixitais.

 Cálculos con medidas temporais.

 Medidas de ángulos: O sistema sesaxesimal.

 Resolución de problemas de medida.

 O reloxo.

 Horas, minutos e segundos.

 Unidades de medidas de ángulos.

 Suma e resta no sistema sexagesimal.

 Valoración da utilidade de medir o tempo.

 Lectura e representación de horas en reloxos analóxicos e 

dixitais.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

- Recollida e clasificación de datos cualitativos e cuantitativos.

- Realización e interpretación de gráficos sinxelos: diagramas 

de barras, poligonais e sectoriais.

 Coordenadas cartesianas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do

problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT



B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-6. 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 

adecuados para a resolución de 

problemas.

B1-6.1. Practica o método científico,

sendo ordenado, organizado e 

sistemático.

 Actúa de forma ordenada e sistemática 

ao expor e calcular operacións e nos 

procedementos de resolución de 

problemas. CMCT

CAA

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas.

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, valorando as 

consecuencias das mesmas e a súa

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT

CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento..

CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 3. MEDIDA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B3-2. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo 

previsións razoables.

B3-2.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais,

elixindo a unidade máis adecuada 

para a expresión dunha medida.

 Utiliza procedementos e unidades non 

convencionais para medir e comparar a 

lonxitude, capacidade e masa de 

obxectos da súa contorna.

 Aplica os conceptos alto/baixo, 

longo/curto, ancho/ estreito para describir 

e comparar obxectos.

CMCT

CAA

B3-5. Coñecer as unidades de B3-5.1. Coñece e utiliza as  Enumera os días da semana e do mes. CMCT



medida do tempo e as súas 

relacións, utilizándoas para resolver

problemas da vida diaria.

unidades de medida do tempo e as 
súas relacións. Segundo, minuto, 
hora, día, semana e ano.

 Identifica e escribe o día anterior e 

posterior a un dado.

 Interpreta calendarios e asocia os meses 

do ano con actividades concretas.

B3-5.2. Realiza equivalencias e 

transformacións entre horas, 

minutos e segundos.

 Comprende e aplica os seus 

coñecementos sobre as unidades de 

medida e as súas relacións. 

 Calcula duracións ou o momento no que 

ten lugar un determinado acontecemento.

CMCT

B3-5.3. Le en reloxos analóxicos e 

dixitais.

- Le e representa as horas en reloxos 

analóxicos e dixitais.

- Traslada a representación das horas dun 

reloxo analóxico a un dixital, e viceversa.

CMCT

B3-5.4 Resolve problemas da vida 

diaria utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións.

 Resolve problemas da vida diaria 

utilizando referencias temporais e 

aplicando as súas relacións.

CMCT

B3-6. Coñecer o sistema 

sesaxesimal para realizar cálculos 

con medidas angulares.

B3-6.3. Resolve problemas 

realizando cálculos con medidas 

angulares.

 Resolve problemas efectuando as 

operacións con medidas angulares 

necesarias.

CMCT

CCL

B3-8. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

B3-8.1. Resolve problemas de 

medida, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización.

 Utiliza estratexias persoais para resolver 

problemas, realizando transformacións, 

establecendo comparacións e realizando 

os cálculos necesarios para a súa 

resolución. 

 Valora as consecuencias das súas 

decisións.

CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B5-2. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos á 

contorna inmediata.

B5-2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas de

barras, poligonales e sectoriais, con

datos obtidos de situacións moi 

próximas.

 Busca e interpreta os datos dunha 

táboa para resolver problemas.

 Interpreta e extrae datos de gráficos de

barras de tres características..

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Interpreta calendarios e asocia os meses do ano con actividades concretas.

 Le e representa horas en reloxos analóxicos e dixitais.

 Acha o tempo transcorrido entre dúas horas dadas.

 Traslada a representación das horas dun reloxo analóxico a un dixital, e viceversa.

 Interpreta e utiliza as formas complexas e incomplejas para expresar cantidades de tempo, traducíndoas dunha forma a
outra.

 Resolve situacións problemáticas aplicando o sistema sexagesimal.



PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1 

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE



- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Facer ver aos alumnos que coas matemáticas podemos afrontar e resolver moitas situacións cotiás. Animarlles a confiar nas súas
posibilidades e a utilizar todos os coñecementos dos que dispón. Valorar os seus logros.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

   -  http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/sistema_sexagesimal
/mt14_oa02_es/index.html

-  http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/webc/eltanque/angulos/
medida/medida_a.swfhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo
/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Sistema%20sexagesimal/contenido/

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

-  Representación na aula ou no corredor das aulas dun friso do tempo con acontecementos relevantes da vila, da comunidade, etc.,
sinalando os séculos.

AUTOAVALIACIÓN   DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 13: FIGURAS PLANAS

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos traballarán os diferentes tipos de polígonos, regulares e 
irregulares. Clasificarán triángulos segundo os seus lados e segundo os seus ángulos e cuadriláteros e paralelogramos. 
Describirán os elementos da circunferencia e o círculo e aprenderán tamén a simetría respecto dun eixo e a translación coa 
introdución á semellanza. En resolución de problemas poderán elixir a solución correcta entre varias dadas e imaxinar o 
problema resolto. 
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron os elementos dun polígono: lados, vértices, ángulos e 
diagonais e a identificación de polígonos.

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/webc/eltanque/angulos/medida/medida_a.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/webc/eltanque/angulos/medida/medida_a.swf


      Previsión de dificultades. Poden atopar dificultades ao realizar as diferentes clasificacións. Probablemente resúltelles 
difícil comprender os conceptos de simetría, translación e semellanza e a súa aplicación nos debuxos sobre cuadrícula co 
compás.

OBXECTIVOS

- Clasificar polígonos segundo o seu número de lados.

- Diferenciar e trazar as diagonais dun polígono.

- Clasificar os polígonos en regulares e irregulares.

- Recoñecer a circunferencia e o círculo e os seus elementos.

- Clasificar os triángulos segundo os seus lados e os seus ángulos.

- Clasificar cuadriláteros e paralelogramos.

- Recoñecer simetrías e translacións.

- Obter a figura simétrica e trasladada dunha figura dada.

- Recoñecer e obter figuras semellantes.

- Resolver problemas imaxinando o problema resolto.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 

MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Lectura comprensiva de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Elección da solución correcta entre varias.

 Invención de problemas resoltos.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Resolución de problemas elixindo a solución correcta entre 

varias.

 Resolución de problemas imaxinando o problema resolto.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. Automatización de 

algoritmos. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental.

 Cálculo mental, multiplicando e dividindo entre 5 (divide entre 10 

e multiplica por 2), e multiplicando ou dividindo entre 50 (divide 

entre 100 e multiplica por 2).

BLOQUE 4: XEOMETRÍA

 A situación no plano e no espazo.

 Formas planas e espaciais; figuras planas, elementos, 

relacións e clasificación.

 Clasificación de cuadriláteros atendendo ao paralelismo 

dos seus lados. Clasificación dos paralelepípedos.

 Concavidade e convexidade de figuras planas.

 Identificación e denominación de polígonos atendendo ao 

número de lados.

 A circunferencia e o círculo. Elementos básicos: centro, 

radio, diámetro, corda, arco, tangente e sector circular.

 Corpos redondos: cono, cilindro e esfera.

 Regularidades e simetría: Recoñecemento de 

 Clasificación de polígonos.

 Polígonos regulares e irregulares.

 Clasificación de triángulos.

 Clasificación de cuadriláteros e paralelogramos.

 Circunferencias e círculo. Elementos.

 Simetría e translación.

 Introdución á semellanza.

 Coidado na realización de construcións xeométricas.

 Interese pola presentación clara e ordenada dos traballos.



regularidades.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do

problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático.

B1-9.4. Iníciase na formulación de 

preguntas e na procura de respostas

adecuadas, tanto no estudo dos 

conceptos como na resolución de 

problemas.

 Faise preguntas sobre determinados 

aspectos dos seus traballos de 

matemáticas e esfórzase por atopar as 

respostas adecuadas.

CMCT

CAA

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas.

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, valorando as 

consecuencias das mesmas e a súa

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT

CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións, 

fraccións e tantos por cento..

CMCT

CAA

CSIEE



BLOQUE 4. XEOMETRÍA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B4-1. Utilizar as nocións xeométricas

de paralelismo, perpendicularidade, 

simetría, xeometría, perímetro e 

superficie para describir e 

comprender situacións da vida cotiá.

B4-1.6. Traza unha figura plana 

simétrica doutro respecto dun eixo.

 Completa figuras respectando a súa 

simetría respecto dun eixo.
CMCT

B4-1.7. Realiza ampliacións e 

reducións.

 Realiza construcións xeométricas que 

impliquen ampliación ou reducións a unha

figura dada.

CMCT

B4-2. Coñecer as figuras planas; 

cadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e rombo.

B4-2.1 Clasifica triángulos 

atendendo aos seus lados e os seus 

ángulos, identificando as relacións 

entre os seus lados e entre ángulos.

 Clasifica e traza triángulos segundo os 

seus lados e ángulos.
CMCT

B4-2.2. Utiliza instrumentos de 

debuxo e ferramentas tecnolóxicas 

para a construción e exploración de 

formas xeométricas.

 Traza e constrúe figuras xeométricas cos 

instrumentos adecuados (regra e 

compás).

CMCT

CD

B4-4. Utilizar as propiedades das 

figuras planas para resolver 

problemas.

B4-4.2. Identifica e diferenza os 

elementos básicos de 

circunferencia e circulo: centro, 

radio, diámetro, corda, arco, 

tanxente e sector circular.

 Recoñece os elementos do círculo e a 

circunferencia: centro, radio e diámetro.

CMCT

B4-5. Coñecer as características e 

aplicalas a para clasificar: poliedros,

prismas, pirámides, corpos 

redondos: cono, cilindro e esfera e 

os seus elementos básicos.

B4-5.1. Identifica e nomea 
polígonos atendendo ao número de 
lados.

 Identifica e distingue o círculo, o 

rectángulo, o cadrado e o triángulo.

 Recoñece formas circulares, 

triangulares, rectangulares e cadradas 

na súa contorna.

CCL

CMCT

B4-6. Interpretar 
representacións espaciais 
realizadas a partir de sistemas
de referencia e de obxectos 
ou situacións familiares.

B4-6.1.  Comprende e describe situacións 
da vida cotiá, e interpreta e 
elabora representacións espaciais
(planos, esbozos de itinerarios, 
maquetas?), utilizando as nocións 
xeométricas básicas (situación, 
movemento, paralelismo, 
perpendicularidade, escala, 
simetría, perímetro, 
superficie).Coñece e utiliza un 
vocabulario específico de 
conceptos xeométricos básicos. 

 Describe e interpreta sen 
dificultade situacións da súa 
contorna próxima.

CCL

CMCT

CAA

MÍNIMOS ESIXIBLES

- Clasifica os polígonos segundo o número de lados.

- Traza as diagonais dun polígono.

- Clasifica os polígonos en regulares e irregulares.

- Recoñece a circunferencia e o círculo e os seus elementos.

- Clasifica triángulos segundo os seus lados e os seus ángulos.

- Recoñece simetrías e translacións.



- Recoñece e obtén figuras semellantes.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

- Propóñense actividades na unidade didáctica que pretenden estimular a imaxinación espacial,  pero é importante que, para iso,
realicemos cos alumnos actividades en tres dimensións,  dentro  ou fóra da aula,  nas que traballemos as diferentes vistas dos
obxectos.

- Manexar distintos tipos de mapas e planos nos que figure a escala e realizar comparacións entre eles.

- Utilización de planos de vivendas e mapas topográficos.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS



- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Insistir cos alumnos na importancia da flexibilidade das formulacións á hora de utilizar as Matemáticas na realidade. Animarlles a usar
todo o que coñecen con confianza e iniciativa. Sinalar que o erro é unha fonte de aprendizaxe. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

- Actividades usando o xogo do tangram chinés de sete pezas. Localizar máis información e realizar unha exposición sobre este antigo
xogo. Realizar despois as seguintes actividades.

- Formar figuras xustapondo varias pezas do tangram e pedir aos alumnos que clasifiquen o polígono obtido.

- Pedir aos alumnos que formen un polígono dos traballados na unidade unindo varias figuras do tangram, tracen o seu contorno e o
entreguen ao seu compañeiro. Este deberá clasificar o polígono entregado, descompolo se é posible en triángulos e/ou cuadriláteros
(ou paralelogramos) e clasificar estes.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Pedirlles  que busquen na Internet representacións de cadros de artistas coñecidos nos que as figuras planas sexan a base da
composición e as traian á clase para mostralas aos demais. Tamén o profesor pode proporcionarllas fotocopiadas e pedirlles que
marquen os seus elementos.

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

   http://www.genmagic.org/mates2/cir1.swf

  http://www.genmagic.org/mates1/per1c.swf

  http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/14_lospoligonos/index.html

  http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

-  Manexo dos planos do colexio e a escala.

-  Cálculo de dimensións das diferentes dependencias.

-  Itinerarios para realizar polo centro en función das distancias.

AUTOAVALIACIÓN    DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/14_lospoligonos/index.html
http://www.genmagic.org/mates1/per1c.swf
http://www.genmagic.org/mates2/cir1.swf


UNIDADE 14: PERÍMETRO E ÁREA DAS FIGURAS PLANAS

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

        Enfoque da unidade. Nesta unidade, repasaranse as figuras planas e os conceptos relacionados con elas: a base e a 
altura de triángulos e paralelogramos. Calcularase a área do rectángulo, do cadrado e do triángulo. Por último, abordarase 
o estudo da circunferencia, a súa área, o número π e a súa lonxitude xunto coa área de figuras compostas. En resolución de
problemas tratarase de anticipar unha solución aproximada e de reducir o problema a outro problema coñecido. No 
tratamento da información traballaranse a interpretación e elaboración de gráficos de sectores. 
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a medición dos lados dun polígono para achar o cálculo do 
seu perímetro.
      Previsión de dificultades. É posible que aparezan dificultades para identificar como basee calquera dos lados dun 
triángulo ou paralelogramo. Tamén poida que resulte difícil realizar cálculos coa circunferencia e descompor unha figura 
noutras máis sinxelas para calcular a súa área.

OBXECTIVOS

 Coñecer os conceptos de base e altura relacionados coas figuras planas.

 Identificar as unidades de superficie (m2, dm2 e cm2) e as súas abreviaturas.

 Coñecer as equivalencias entre as unidades de superficie, e pasar dunhas a outras.

 Calcular a área de rectángulos, cadrados e triángulos.

 Calcular a lonxitude da circunferencia e a área do círculo.

 Calcular a área de figuras planas descompóndoas en figuras de área coñecida (cadrados e rectángulos).

 Resolver problemas reducíndoos a outros coñecidos.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 
MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa 

práctica en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, realizar cálculos 

 Lectura e comprensión de enunciados.

 Recoñecemento dos usos e as funcións dos números na vida 

diaria.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

 Anticipación dunha solución aproximada.

 Redución dun problema  a outro problema coñecido.

 Invención dun problema a partir doutro coñecido.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Interese pola realización dos problemas de forma ordenada e 

limpa.



numéricos, resolver problemas e presentar resultados.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. Automatización de 

algoritmos. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental.

 Cálculo mental de fraccións dun número de numerador 1 ou de 

fraccións dun número de denominador maior que 1.

BLOQUE 4: XEOMETRÍA

- A situación no plano e no espazo.
- Formas  planas  e  espaciais;  figuras  planas,  elementos,

relacións e clasificación.
- Clasificación  de cuadriláteros atendendo segundo os seus

lados e os seus ángulos.
- Concavidade e convexidade das figuras planas.
- Identificación  e  denominación  de  polígonos  atendendo  ao

número de lados.
- Perímetro e área.
- A  circunferencia  e  o  círculo.  Elementos  básicos:  centro,

radio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.
- Corpos redondos: cono, cilindro e esfera.
- Regularidades  e  simetría:  Recoñecemento  de

regularidades.

 Base e altura de triángulos.

 Base e altura de paralelogramos.

 Área do rectángulo e do cadrado.

 Área do triángulo.

 O número π e a lonxitude da circunferencia.

 Área do círculo.

 Área de figuras compostas.

 Comparación de perímetros.

 Realización de construcións xeométricas.

 Interese pola presentación clara e ordenada dos traballos.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

 Recollida e clasificación de datos cualitativos e 

cuantitativos.

 Realización e interpretación de gráficos sinxelos: 

diagramas de barras, poligonais e sectoriais.

 Interpretación de gráficos de sectores.

 Representación de gráficos de sectores.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto 

do problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático.

B1-9.4. Iníciase na formulación de 
preguntas e na procura de 
respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na 
resolución de problemas.

 Faise preguntas sobre determinados 

aspectos dos seus traballos de 

matemáticas e esfórzase por atopar as 

respostas adecuadas.

CMCT

CAA



B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas.

B1-10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas valorando as 
consecuencias das mesmas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT

CSIEE

B1-12. Utilizar os medios 

tecnolóxicos de modo habitual no 

proceso de aprendizaxe, buscando, 

analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou

noutras fontes, elaborando 

documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións dos 

mesmos.

B1-12.1.  Iníciase na utilización de 
ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, 
para aprender e para resolver 
problemas.

 Utiliza as tecnoloxías da información para

investigar sobre diferentes temas.

 Recoñece varios medios de 

comunicación e información e identifica a

súa utilidade.

 Valora o uso do computador na 

elaboración dos seus traballos.

CMCT

CD

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-8. Coñecer, utilizar e 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da 
vida cotiá.

B2-8.12. Elabora e usa 
estratexias de cálculo mental.

 Aplica diversas estratexias, 
adecuadas a cada caso, para 
calcular mentalmente sumas, 
restas, multiplicacións, divisións, 
fraccións e tantos por cento.

CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B4-2. Coñecer as figuras planas; 

cadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e rombo.

B4-2.2. Utiliza instrumentos de 

debuxo e ferramentas tecnolóxicas 

para a construción e exploración de 

formas xeométricas.

 Traza e constrúe figuras xeométricas cos 

instrumentos adecuados (regra e 

compás).

CMCT

CD

B4-3. Comprender o método de 

calcular a área dun paralelogramo, 

triángulo, trapecio e rombo. Calcular

a área de figuras planas.

B4-3.1. Calcula a área e o 

perímetro de: rectángulo, cadrado, 

triángulo.

 Calcula a área e o perímetro do 

rectángulo, cadrado e triángulo..
CMCT

B4-3.2.  Aplica  os  conceptos  de
perímetro  e  superficie  de  figuras
para a realización de cálculos sobre
planos  e  espazos  reais  e  para
interpretar situacións da vida diaria.

 Calcula áreas e perímetros de figuras 

compostas para aplicalos a situacións 

reais ou simuladas da vida cotiá.
CMCT

B4-4. Utilizar as propiedades das 

figuras planas para resolver 

problemas.

B4-4.3.  Calcula,  perímetro  e  área
da circunferencia e o círculo.

 Calcula perímetro e área da 

circunferencia e o círculo. CMCT

B4-5. Coñecer as características e 

aplicalas para clasificar: poliedros, 

prismas, pirámides, corpos 

redondos: cono, cilindro e esfera e 

B4-5.1.  Identifica  e  nomea
polígonos atendendo ao número de
lados.

 Identifica e distingue o círculo, o 

rectángulo, o cadrado e o triángulo.

 Recoñece formas circulares, triangulares,

rectangulares e cadradas na súa 

CCL

CMCT



os seus elementos básicos. contorna.

B4-6. Interpretar representacións 

espaciais realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións familiares.

B4-6.2.  Interpreta e describe situacións, 

mensaxes e feitos da vida diaria 

utilizando o vocabulario xeométrico 

adecuado: indica unha dirección, explica 

un percorrido, oriéntase no espazo.Utiliza

as nocións espaciais básicas (diante, 

detrás, entre, esquerda e dereita) para 

realizar unha descrición da posición dun 

obxecto con respecto a un referente 

coñecido.

CCL

CMCT

CAA

B4-7. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

B4-7.1. Resolve problemas 
xeométricos que impliquen dominio 
dos contidos traballados, utilizando 
estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso 
de contraexemplos), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando, e tomando 
decisións, valorando as 
consecuencias das mesmas e a 
conveniencia da súa utilización.

 Resolve problemas que impliquen a 

utilización de conceptos básicos de 

xeometría, tomando conciencia dos 

pasos a seguir. 

 Busca estratexias persoais para resolver 

problemas de diferentes tipos: formúlase 

preguntas, pon exemplos da súa vida 

diaria e aplica os coñecementos 

necesarios para solucionalo, aplicándoo 

na súa vida cotiá.

CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B5-2. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos á 
contorna inmediata.

B5-2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas 

de barras, poligonais e sectoriais,

con datos obtidos de situacións 

moi próximas.

 Busca e interpreta os datos dunha táboa 

para resolver problemas.

 Interpreta e extrae datos de gráficos de 

barras de tres características.

CMCT

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Calcula a área e o perímetro do rectángulo, cadrado e triángulo.

 Calcula perímetro e área da circunferencia e o círculo.

 Recoñece formas circulares, triangulares, rectangulares e cadradas na súa contorna.

 Calcula a área de figuras planas descompóndoas en figuras de área coñecida (cadrados e rectángulos) 

 Resolve problemas que impliquen a utilización de conceptos básicos de xeometría.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.



 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- É importante que os alumnos consideren ás Matemáticas como unha área que lles axuda a entender e afrontar as situacións da vida
cotiá. O cálculo de áreas é unha ferramenta potente e usual. Anímelles a resolver as actividades con confianza.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.



- Repaso  en común.  Agrupar  aos  alumnos  en  pequenos  grupos  e  pedirlles  que  elaboren  un  traballo  para  expolo  logo  aos  seus
compañeiros. No traballo deberán ler e seleccionar contidos da unidade actual e algúns da unidade anterior.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

-  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/

-  http://www.genmagic.org/mates1/ap1c.swf

-  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/cnice
/Primaria/Matematicas/MatemaTICas/menuppal.html

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

-  Medida da superficie por superposición de cuadrículas transparentes.

-  Comprobación das equivalencias entre as unidades do S.M.D. utilizando modelos de cartolina ou plástico.

AUTOAVALIACIÓN    DO PROFESORADO

•  Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade?

•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

UNIDADE 15: PROBABILIDADE E ESTADÍSTICA

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

      Enfoque da unidade. Nesta unidade, manexaranse os conceptos de máis probable e menos probable e practicarase o 
cálculo de probabilidades de distintos sucesos, así como a expresión de posibilidades mediante fraccións e o cálculo da 
media aritmética. En resolución de problemas tratarase de determinar varias solucións para un problema e elaboraranse 
diagramas de árbore. 
      O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron os sucesos como seguros, posibles e imposibles.
      Previsión de dificultades. Os alumnos poden ter dificultades para identificar situacións de máis probable e menos 
probable. Tamén é posible que atopen difícil o cálculo da media e comparar probabilidades.

OBXECTIVOS

 Comparar a probabilidade (máis/menos/igual de probable que) de varios sucesos en situacións cotiás.

 Calcular a probabilidade dun suceso e expresala en forma de fracción.

http://www.genmagic.org/mates1/ap1c.swf
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/


 Construír situacións de probabilidade a partir dunha descrición dada.

 Calcular a media aritmética dun conxunto de datos.

 Utilizar a probabilidade e a media para resolver problemas da vida cotiá.

  Resolver problemas facendo un diagrama de árbore.

CONTIDOS

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 

MATEMÁTICAS

 Planificación do proceso de resolución de problemas: 

Análise e comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 

operacións matemáticas adecuadas, etc. Resultados 

obtidos.

 Achegamento ao método de traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas características e a súa práctica

en situacións sinxelas.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico.

 Lectura comprensiva de enunciados.

 Determinación de varias solucións para un problema.

 Realización dun diagrama de árbore.

 Invención de datos para achar dúas solucións para un problema.

 Expresión de razoamentos matemáticos.

 Valoración da importancia da orde nos recontos de datos.

 Interese por atopar relacións numéricas en situacións cotiás.

BLOQUE 2. NÚMEROS

 Cálculo: Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental.

 Cálculo mental do 10% dun número (divide entre 10 ou calcula 

até un 9% dun número).

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

 Recollida e clasificación de datos cualitativos e 

cuantitativos.

 Iniciación intuitiva ás medidas de centralización: a media 

aritmética, a moda e o rango.

 Realización e interpretación de gráficos sinxelos: 

diagramas de barras, poligonais e sectoriais.

 Análise crítica das informacións que se presenten 

mediante gráficos estatísticos.

 Carácter aleatorio dalgunhas experiencias.

 Iniciación intuitiva ao cálculo da probabilidade dun suceso.

 Máis probable e menos probable.

 Probabilidade.

 Media.

 Identificación de sucesos máis probable e menos probable.

 Cálculo da probabilidade dun suceso.

 Cálculo da media.

 Rigor na observación de sucesos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S



B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto 

do problema).

 Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema.

 Emprega procesos de razoamento e 

estratexias de resolución, indica os pasos

que vai seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios.

CCL

CMCT

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas.

 Completa as fases dun proceso de 

razoamento para resolver problemas 

relacionados con situacións cotiás, 

utilizando estratexias que lle permiten 

simplificalos.

CMCT

CAA

CSIEE

B1-3. Describir e analizar situacións

de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, 

en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando

a súa utilidade para facer 

predicións.

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais.

 Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas e comproba que é posible 

aplicalos en diferentes situacións.

CMCT

B1-4. Profundar en problemas 

resoltos, expondo pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc.

B1-4.1. Profunda en problemas 

unha vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos.

 Busca regularidades nos problemas para 

atopar regras e procedementos que lle 

permitan resolvelos.

CMCT

CAA

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático.

B1-9.4. Iníciase na formulación de 
preguntas e na procura de 
respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na 
resolución de problemas.

 Faise preguntas sobre determinados 

aspectos dos seus traballos de 

matemáticas e esfórzase por atopar as 

respostas adecuadas.

CMCT

CAA

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas.

B1-10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas valorando as 
consecuencias das mesmas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade.

 Realiza os seus traballos e demostra que

é consciente dos seus progresos e dos 

seus fallos.

 Supera as dificultades de maneira cada 

vez máis autónoma.

CMCT

CSIEE

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

B2-8.11. Calcula tantos por cento 

en situacións reais.

 Realiza cálculos de tanto por cento 

aplicándoos á súa contorna cotiá.
CMCT

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental

 Aplica diversas estratexias, adecuadas a 

cada caso, para calcular mentalmente 

sumas, restas, multiplicacións, divisións 

fraccións e tanto por cento.

CMCT

CAA

CSIEE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO

COMPE

TENCIA

S



B5-2. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos á 
contorna inmediata.

B5-2.2. Aplica de forma intuitiva a 

situacións familiares, as medidas de

centralización: a media aritmética, a

moda e o rango.

 Realiza e interpreta a media aritmética 

sobre datos relativos á súa contorna 

inmediata.

CMCT

CAA

CSIEE

B5-2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas 

de barras, poligonais e sectoriais,

con datos obtidos de situacións 

moi próximas.

 Busca e interpreta os datos dunha táboa 

para resolver problemas.

 Interpreta e extrae datos de gráficos de 

barras de tres características.

CMCT

B5-3. Facer estimacións baseadas 

na experiencia sobre o resultado 

(posible, imposible, seguro, máis ou 

menos probable) de situacións 

sinxelas nas que interveña o azar e 

comprobar devandito resultado.

B5-3.1. Realiza análise crítica 

argumentado sobre as informacións

que se presentan mediante gráficos

estatísticos.

 Analiza con rigor as informacións de 

situacións sinxelas onde existan 

variables estatísticas comprobando os 

resultados.
CMCT

B5-4. Observar e constatar que hai 

sucesos imposibles, sucesos que 

con case toda seguridade 

prodúcense, ou que se repiten, 

sendo máis ou menos probable esta

repetición.

B5-4.1. Identifica situacións de 

carácter aleatorio.

 Estima os posibles resultados dunha 

situación aleatoria simple.

CMCT

B5-5. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

B5-5.1. Resolve problemas que 
impliquen dominio dos contidos 
propios de estatística e 
probabilidade, utilizando estratexias
heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de contraexemplos), 
creando conxecturas, construíndo, 
argumentando, e tomando 
decisións, valorando as 
consecuencias das mesmas e a 
conveniencia da súa utilización.

 Reflexiona, ordena e clasifica os datos, 

extraendo as variables estatísticas e de 

probabilidade que lle permitan a 

resolución das actividades e problemas.
CMCT

CAA

CSIEE

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Compara a probabilidade de sucesos en situacións cotiás.

 Acha a probabilidade dun suceso e exprésaa en forma de fracción.

 Calcula a media aritmética dun conxunto de datos.

 Resolve problemas da vida cotiá utilizando a probabilidade e a media. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

 Observación directa.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Test.

 Proba de avaliación por competencias

correspondente á unidade.

  Elaboracións multimedia.

Cualificación cuantitativa:

- Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 

punto se se resolveu correctamente. 

Probas de avaliación por 

competencias.

- Observación directa.



Seguimento dá avaliación continua non 

rexistro.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

 Na proba de control da avaliación, cada actividade cualifícase cun punto sobre dez. 

 Valoración das preguntas: Adoptáranse ata cinco niveis de valoración: mal, regular menos, regular, regular máis e ben. As suas
equivalencias cuantitativas serán: 0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1. 

 Os erros na ortografía básica cometidos ao longo do exame repercutirán negativamente na nota, restando ata un máximo de 1.

 Tendo en conta a actitude, se é negativa , descontáranse ata dous puntos da nota total obtida.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

- Fichas de reforzo e ampliación consensuada polo equipo de nivel e rexistrada cos recursos didácticos do profesorado

METODOLOXÍA

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Outros.

O obxectivo da unidade é que o alumnado coñeza e utilice procedementos para recoller e almacenar información estatística que lle
permita analizar e comparar os datos de distintos feitos ou fenómenos.

-  Insistiremos na necesidade de recoller e tabular os datos para unha mellor interpretación deles.

-  Destacaremos a utilidade das gráficas para representar os datos e darnos unha visión rápida dos datos dunha distribución.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Láminas de aula.       

- Material de aula.

- Reforzo e ampliación.

- Recursos para a avaliación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

- Fichas de reforzo e ampliación recollidas nos recurso para o profesor.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

- Insistir  cos  alumnos  na  necesidade  de  afrontar  activamente  e  con  confianza  as  diferentes  situacións  diarias.  Sinalar  que  as
Matemáticas lles achegan ferramentas para poder resolver moitas delas. Valorar os seus progresos.



ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

- Ler e comprender os textos que aparecen na unidade.

- Repaso  en común.  Agrupar  aos  alumnos  en  pequenos  grupos  e  pedirlles  que  elaboren  un  traballo  para  expolo  logo  aos  seus
compañeiros. No traballo deberán ler e seleccionar contidos da unidade.

ACCIÓNES DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

- Insistir na presenza de múltiples fontes de información na nosa sociedade e na importancia de poder contar con habilidades que nos
permitan obter e utilizar esas informacións. Facer algún exercicio na aula de informática para familiarizarse coas fontes de información
mencionadas. 

- Actividades e recursos dixitais correspondentes a unidade.

- Algúns enlaces web: 

   -  http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria
/menuppal.html

-  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega
/Matematicas/Azar%20y%20probabilidad/contenido/mt11_oa03_es/index.html

-  http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=7

-  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega
/Matematicas/Azar%20y%20probabilidad/contenido/mt11_oa02_es/index.html

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

- Realización de estudos estatísticos sobre o colexio ou a localidade.

Temporalización

- Do 11   ao 13 de setembro: Benvida, presentación de cada alumno, presentación do profesorado, normas de convivencia e
hábitos, horario, relación de material, avaliación inicial.

-

- 1º TRIMESTRE

TEMA BLOQUES TEMÁTICOS DIARIO DE CLASES

16 – IX

27– IX

1 Números naturales
El millón. Números de siete cifras.
Números de más de siete cifras.
Aproximaciones con números naturales.
Solución de problemas con números naturales.

30 –IX

11 –X

2 Suma, resta y multiplicación de números naturales.
Multiplicación por números de varias cifras.
Propiedad distributiva de la multiplicación.
Operaciones combinadas.
Estimaciones.
Potencias.
Solución de problemas con números naturales.

14– X

25 – X

3 División de números naturales.
Divisiones con divisor de dos cifras.
Divisiones con divisor de tres cifras.
Cambios en los términos de una división.
Problemas de varias operaciones.

28– X

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=7


15 – XI

4 Múltiplos y divisores.
Múltiplos de un número.
Divisores de un número.
Criterios de divisibilidad.
Cálculo de todos los divisores de un número.
Números primos y compuestos.

18–XI

30– XI

5
 

Fracciones. Suma y resta de fracciones.
Fracciones.
Fracción de un número.
Fracción como división.
Suma y resta de fracciones de igual denominador.

2– XII

5 - XII
   AVALIACIÓN - REPASO

9 – XII
     10 - I

6

Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.
Fracciones equivalentes.
Fracciones equivalentes a un número natural.
Fracciones y números mixtos.
Obtención de fracciones equivalentes.
Reducción de fracciones a común denominador.
Comparación de fracciones.

-

-

- 2º TRIMESTRE
-

TEMA BLOQUES TEMÁTICOS
DIARIO DE CLASES

13– I

24 – I

 7 Números decimales. Suma y resta de decimales.
Unidades decimales.
Números decimales.
Comparación de números decimales.
Suma y resta de números decimales.
Aproximaciones y estimaciones con números decimales.

27– I

7– II

 8 Multiplicación y división de números decimales.
Multiplicación de números decimales.
División de un decimal entre un natural.
División de un natural entre un decimal.
División de un decimal entre un decimal.
Aproximación de cocientes con cifras decimales.

10 – II

21– II

9 Fracciones decimales y porcentajes.
Fracciones decimales.
Porcentajes.
Problemas con porcentajes.



 27– II

13– III

10 Longitud, capacidad y masa.
Relaciones entre unidades de longitud.
Relaciones entre unidades de capacidad.
Relaciones entre unidades de masa.

16- III
  20 - III

REPASO – AVALIACIÓN

23 - III
3- IV

 
11 Supercie.

Área de figuras con un cuadrado unidad.
El metro cuadrado y sus submúltiplos.
El metro cuadrado y sus múltiplos.
 

-

-

- 3º TRIMESTRE

TEMA BLOQUES TEMÁTICOS
DIARIO DE CLASES

14- IV

 24 - IV
12

Sistema sexagesimal.
El reloj.
Horas, minutos y segundos.
Unidades de medida de ambos.
Suma y resta en el sistema sexagesimal.

27 – IV

8– V

13
Figuras planas.
Clasificación de polígonos.
Polígonos regulares e irregulares.
Clasificación de triángulos.
Clasificación y cuadriláteros y paralelogramos.
Circunferencia y círculo. Elementos.
Simetría y traslación.
Introducción a la semejanza.

 11 – V

22 –V

14 Perímetro y área de figuras planas.
Base y altura de los triángulos.
Base y altura de paralelogramos.
Área del rectángulo y del cuadrado.
Área del triángulo.
El número “pi” y la longitud de la circunferencia.
Área del círculo.
Área de figuras compuestas.

       25– V

5 - VI

15
  
Probabilidad y estadística.
Más probable y menos probable.
Probabilidad.
Media.
Solución de problemas.

8– VI

19 VI

REPASO  E AVALIACIÓN FINAL
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