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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                                                                              MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

, escribir e ordenar utilizando razoamentos 
apropiados.  
 

mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo 
mental, en situación de resolución de problemas. 
 
 
 

numéricos 
mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo 
mental, en situación de resolución de problemas. 
 
  

peso/masa, capacidade e tempo.  
 
 

as súas relación, utilizándoas para resolver problemas 
da vida diaria. 
 
 

diferentes moedas e billetes do sistema monetario da 
Unión Europea.  
 
 
 

nomeando e recoñecendo os seus elementos básicos 

 MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000.  

 

 

 MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, 

utilizándoas para realizar cálculo mental.  
  

 

 MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de 

multiplicación na resolución de problemas contextualizados 

   

 MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, 

capacidade e masa en forma simple.  
 

 

 MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as 

medidas temporais e as súas relacións  
 

 

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario 
da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas 
en situación reais como figuradas.  
 

 

 MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos 

corpos xeométricos (lado, ángulo e vértice ) 
 

 CMCT  CCL  

 

 

 CMCT  

 
 
 

 CMCT  CAA  

 
 

 

 CMCT  

 
 

 

 CMCT  

 
 

 

 CMCT  CAA  CSC  

 
 
 
 

 

 CMCT  
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(lados, vértices, caras, arestas e ángulos).  

 

adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre 
a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos coñecementos matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas.  
  

gráficas dun conxunto de datos relativos ao contorno 
inmediato  

 

 

 

 MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na 

resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto  
 
 

 

 MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados atendendo a un 

criterio de clasificación.  

 

 

 

 CMCT  CAA  CSIEE  

 
 
 
 
 

 

 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. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Ver cuadro 

 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes desenvolvidas nos 

dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, recuperación e, no seu caso, 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 

463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das dúas 

primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata un 
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máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a suspensión da 

actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 

aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas. 

 
 Procedementos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instrumentos 

 
Escritos 

 
Orais 

Observación directa e 

sistemática 

 
Outros 

· Tarefas diversas realizadas polo 

alumnado na actividade diaria da aula, 

nos fogares. 

· Caderno de clase do alumno/a 

. Resolución de exercicios e problemas 

· Actividades de expresión escrita 

 

 

· Participación do alumno/a 

· Lecturas  

· Postas en común 

 

 

· Listas de controles 

· Rexistros 

· Observación directa 

 

· Rúbricas trimestrais 

das competencias 

· Informe individualizado 

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

Actividades 

 

                                                                                             

                                                                                          

actividades globalizadoras e interdisciplinares. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

No caso do alumando con conectividade se fixeron chegar as tarefas de diferentes maneiras 

en cada grupo (a través de mensaxería instantánea, correo electrónico ou aplicacións como 

Classroom). No caso do alumnado sen conectividade enviáronse as tarefas dende o centro a 

través de Protección Civil. 

Materiais e recursos 
Os materiais e recursos empregados foron variados: fichas, libro de texto, actividades 

interactivas, vídeos, audios, etc. 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 A comunicación coas familias tamén realizouse de diversas maneiras en cada grupo empregando 

medios como: Páxina web do centro, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, 

aplicacións de mensaxería instantánea, aplicación videoconferencia (webex) e apps educativas 

(Padlet e Classroom). 

Publicidade   Páxina web do centro. 

 

 


