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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1.1. Expresar verbalmente de forma 
razoada o proceso seguido na resolución 
dun problema.  

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

CMCT 

CCL 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1. 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. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao traballo 
matemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada. 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á CMCT 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

MATEMÁTICAS 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

razoamentos apropiados, distintos tipos 
de números (romanos, naturais, fraccións 
e decimais ata as centésimas).  

comprensión de datacións. CCEC 

CCL 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT 

CAA 

CCL 

B2.4. 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. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en 
situacións cotiás. 

CMCT 

CAA 

B2.5. 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. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións.  

CMCT 

CAA 

MTB2.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras 
formas de resolvelo. 

CMCT 

CAA  

CSIEE 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida 
máis pertinentes en cada caso, 
estimando a medida de magnitudes de 
lonxitude, capacidade, masa e tempo 
facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos 
coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e 
expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a 
estratexia utilizada. 

CMCT 

CCL 

CAA 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma 
simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

CMCT 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. CMCT 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do 
tempo e as súas relación, utilizándoas 
para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e 
as súas relacións. 

CMCT 

CAA 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.4.1. 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 coma figuradas. 

CMCT 

CAA 

CSC 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B4.5. Identificar, resolver problemas da 
vida cotiá axeitados 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. 

MTB4.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando 
as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto, propoñendo outras formas de resolvelo. 

CMCT 

CAA 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

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. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares. CMCT 

CAA 

B5.2. 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 o dito 
resultado. 

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se 
presentan mediante gráficas estatísticas. 

CMCT 

CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:  

- Escritos  

- Orais  

- Observación sistemática  

- Outros 

 

Instrumentos:  

- Caderno do alumnado. 

- Actividades interactivas e autoavaliables. 

- Rexistro da realización de tarefas e actividades propostas. 

- Informe individualizado. 

- Coordinación coas familias a través das canles así determinadas entre titor e familia (correo electrónico, aula 
virtual, teléfono, Abalar, web do centro, videochamadas...). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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.  
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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 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. 

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

Actividades 

As actividades que se plantexan para este 3º trimestre, seguen a liña plantexada durante o curso, polo 

que os alumnos e alumnas xa están afeitos a realizar, aínda que algunhas están adaptadas á situación 

que estamos vivindo, reducindo o traballo grupal e fomentando a autonomía, tratando de facelas 

motivadoras e atractivas. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida 

ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao 

desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o 

desenvolvemento de tarefas actividades que propicien a aprendizaxe autónoma. Partirase de 

experiencias e aprendizaxes previas do alumnado e terase en conta os seus diferentes ritmos. 

Fomentarase o traballo que favoreza a consolidación e o reforzo de contidos xa traballados, e 

ampliación daqueles que sexa posible.  

En canto ao alumnado con conectividade, realizouse o envío e o seguemento do desenvolvemento das 

tarefas propostas a través da aula virtual do centro, así como a través do correo electrónico ou outras 

redes sociais concretadas entre titor/a e familias.  
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En canto ao alumnado sen conectividade, facilitáronselle as propostas de actividades e tarefas desde o 

propio centro educativo, actuando o equipo directivo como intermediario entre as titoras e as familias. 

 

Materiais e recursos 

O material que se empregará será o material propio do alumnado co que traballou ao longo do curso, 

material da súa vida cotiá, obxectos e recursos que poidan ter na casa, adaptándonos á situación de 

cada familia en particular. Debido á dificultade por parte dalgunhas familias de acceder a material ou 

recursos TIC´s, as tarefas serán flexibles e accesibles para todos. 

 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Páxina web, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, aplicacións de mensaxería instantánea, 

aplicación videoconferencia (webex), redes sociais da ANPA. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


