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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Ler, escribir e ordenar números enteiros 

utilizando razoamentos apropiados. 

Le, escribe e ordena números ata o 99. CMCT, CCL  

Interpretar diferentes tipos de números 

segundo o seu valor, en situacións da 

vida cotiá. 

- Utiliza os números ordinais en contextos 

reais. 

- Interpreta en textos numéricos e da vida 

cotiá números naturais ata o 99. 

- Descompón e compón números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada 

unha das súas cifras. 

- Ordena números enteiros e represéntaos 

na recta numérica. 

CMCT, CCL, CAA 
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Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, en situación de resolución de 

problemas. 

- Realiza cálculos numéricos básicos coa 

operación de suma na resolución de 

problemas contextualizados 

- Realiza cálculos numéricos básicos coa 

operación de resta (sen levadas) na 

resolución de problemas contextualizados. 

CMCT 

Identificar e resolver problemas da vida 

cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas, 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

Resolve problemas que impliquen o dominio 

dos contidos traballados. 

CMCT, CAA 

Comparar e identificar cal é o obxecto de 

maior peso, por estimación e/ou 

utilizando a balanza. 

Realiza comparacións de peso entre dous 

obxectos de uso habitual 

CMCT 

Iníciase no coñecemento das unidades 

básicas de medida do tempo e as súas 

- Coñece e utiliza as unidades de medida 

do tempo e as súas relación. Minuto, hora, 

CMCT 
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relacións, utilizándoas para resolver 

problemas da vida diaria. 

día, semana e ano. 

- Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora 

en punto e a media hora. 

Interpretar representacións espaciais 

sinxelas realizadas a partir de sistemas 

de referencia e de obxectos ou 

situacións familiares. 

Describe a situación dun obxecto do espazo 

próximo en relación a un mesmo utilizando os 

conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo afastado. 

CMCT, CAA, CCL 

Coñecer as figuras planas básicas: 

cadrado, círculo, rectángulo e triángulo 

Recoñece formas rectangulares, triangulares 

e circulares en obxectos do contorno 

inmediato. 

CMCT, CAA 

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán 

que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos para a 1ª e 2ª avaliación: observación sistemática, análise do traballo 

diario do alumnado, participación nas tarefas e probas obxectivas.  

Instrumentos para a 1ª e 2ª avaliación: fichas de cada alumno/a, probas orais e escritas 

e cadernos.  

Cualificación final 

O equipo do 1º nivel de educación primaria decide o seguinte procedemento para a 

cualificación do 3º trimestre e final do curso: debido a situación tan excepcional ante a 

que nos atopamos, a nota do 3º trimestre será a suma do 40% da nota do 1º trimestre 

máis o 60 % da nota do 2º trimestre.   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As titoras decidimos crear un blog para seguir co proceso de ensino-aprendizaxe 

das matemáticas. As actividades propostas a través do mesmo durante o terceiro 

trimestre son tanto de repaso e de reforzo coma de ampliación para traballar 

contidos que consideramos fundamentais para o vindeiro curso, afondando 
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especialmente no recoñecemento de números, na suma (simple e con levadas), na 

resta (simple) e na resolución de problemas.  

Inclúense actividades de carácter lúdico-manipulativo e incídese no traballo cos 

números do 0 ao 99 (tanto identificación como escritura), aprendendo a ordenalos 

en rectas numéricas (de maior a menor e de menor a maior) e a distinguir entre 

maiores, menores e iguais. Trabállase na resolución de problemas con suma e 

resta (sen levadas) e faise un repaso constante de unidades e decenas. Así 

mesmo, dedícase tempo ao traballo con formas xeométricas básicas (cadrado, 

rectángulo, triángulo e círculo) e estase introducindo o peso. 

Tamén se propón unha rutina diaria: o número do día, para traballar anteriores e 

posteriores, escritura do número, contar unidades e decenas, localizalo nunha 

táboa de números, representalo, descompoñelo... Constitúe unha actividade en si 

mesma moi completa que permite traballar de maneira transversal contidos de 

diferentes bloques.  

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

Os principios metodolóxicos poden resumirse nos seguintes:  

- Participación e comunicación, intentando relacionar as aprendizaxes coa 

realidade máis próxima do alumnado. Propóñense diferentes proxectos para 

espertar o interese do alumnado e inclúense rutinas que xa se traballaban 
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previamente na aula. 

- Inclusión, na medida das posibilidades das familias, intentando que todo o 

alumnado poida seguir co seu proceso de aprendizaxe. Propóñense tarefas que 

cheguen a todo o alumnado e ofrécese material  complementario (tanto de 

ampliación coma de reforzo) para atender aos diferentes ritmos e estilos de 

aprendizaxe. Téñense en conta as diferentes situacións familiares, para as 

cales se ofrecen diferentes alternativas: 

o Para as familias con conectividade e sen impresora: empregar folios ou 

unha libreta na que realizar as actividades, sen necesidade de ter que copiar 

enunciados (chega ca solución).  

Para as familias sen conectividade: preparouse material específico para cada 

alumno/a sen conexión a internet e fíxose chegar aos seus fogares. 

Materiais e recursos 

Para o profesorado: 

Empréganse vídeos e tutoriais como recursos para ensinar e explicar ao alumnado, 

e faise uso do PowerPoint, do Word e doutras ferramentas informáticas para 

presentar o traballo de maneira máis visual e atractiva.   

Para o alumnado:  
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O alumnado conectado necesita unha conexión a internet, folios, lapis, 

cores...Moito do alumnado utiliza a impresora para os traballos individuais. O 

alumnado non conectado, necesita lapis, cores e goma de borrar. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Para unha constante comunicación cas familias e co alumnado empréganse os 

seguintes medios: 

- AbalarMóbil (ferramenta a través da cal estamos activas diariamente para 

resolver dúbidas e dar avisos). 

- Correo electrónico (fannos chegar as producións do alumnado por este medio). 

- Teléfono (especialmente para aquel alumnado sen conexión). 

- Blog (o alumnado e as familias implícanse e participan deixando comentarios e 

diferentes opinións sobre as tarefas propostas no blog). 

Publicidade  Publicación do enlace do blog na páxina web do centro: 

blog:melocotonmanzana.blogspot.com. 
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