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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

MATEMÁTICAS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Utliiar procesos de raioamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realiiando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtdas.

3º-MTB1.1.1. Analiia e comprende o enunciado dos 
problemas (datos , relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realiiada).  CCL CAA CMCT

B1.2. Identicar e resolver problemas da 
vida cotá, axeitados ao nivel, establecendo
conexións entre a realidade e as 
matemátcas axeitados para a resolución de
problemas.

3º-MTB1.2.1 - Refexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas:revisa as operacións 
utliiadas, as unidades dos resultados, comproba e 
interpreta as solucións no contexto da situación, busca
outras formas de resolución etc. CMCT CAA CSIEE

B2.1. Ler, escribir e ordenar utliiando 
raioamentos apropiados.

3º-MTB2.1.2 – Interpreta textos numéricos e da vida 
cotá, númmeros naturais ata o 10.000. CMCT

B2.3. Realiiar operación e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluíndo o cálculo 
mental, en situación de resolución de 
problemas.

3º-MTB2.3.2 – Realiia cálculos numéricos coa 
operación de división dunha cifra na resolución de 
problemas contextualiiados. CMCT CAA

3º-MTB2.3.4 – Realiia cálculos numéricos coa 
operación de multplicación na resolución de 
problemas contextualiiados. CMCT CAA

B2.4. Identicar, resolver problemas da 
vida cotá, adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e as 
matemátcas e valorar a utlidade dos 
coñecementos matemátcos adecuados 
refexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

3º-MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contdos traballados, empregando 
estratexias heurístcas, de raioamento.  CMCT CAA

MATEMÁTICAS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2. Utliiar procesos de raioamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realiiando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtdas.

4º-MTB1.2.1 - Refexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas:revisa as operacións 
utliiadas, as unidades dos resultados, comproba e 
interpreta as solucións no contexto da situación, 
busca outras formas de resolución etc. CMCT CAA 
CSIEE

4º-MTB1.2.2 - Utliia estratexias heurístcas e procesos
de raioamento na resolución de problemas. CMCT 
CAA CSIEE

B2.1. Ler, escribir e ordenar utliiando 
raioamentos apropiados (romanos, 

4º-MTB2.1.2 - Le, escribe e ordena en textos 
numéricos e da vida cotá, númmeros (naturais, 



naturais, fraccións e decimais ata as 
centésimas).

fraccións e decimais ata as centésimas), utliiando 
raioamentos apropiados e interpretando o valor de 
posición de cada unha das súmas cifras. CMCT CAA CCL

B2.4. Coñecer, utliiar e automatiar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multplicación e división con distntos tpos 
de númmeros, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotá.

4º-MTB2.4.1 - Emprega e automatia algoritmos 
estándar de suma, resta, multplicación e división (de 
ata dúmas cifras) con distntos tpos de númmeros, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións cotás.  CMCT 
CAA.

B2.5. Identicar, resolver problemas da 
vida cotá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e
as matemátcas e valorando a utlidade dos 
coñecementos matemátcos adecuados e 
refexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

4º-MTB2.5.1 - Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contdos traballados, empregando 
estratexias heurístcas, de raioamento (clasiicación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións. CMCT CAA

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: Valoración da realiiación das propostas de traballo, tarefas e
retos diarios.

Instrumentos: Listaxe de cotexo da entrega de tarefas, rúmbrica.

Cualifcación fnal Contacto, interese, limpeia e orde da entrega das tarefas.
A cualiicación inal, segundo recollen as directrices da Consellería, pode 
diferir ata un total de 2 puntos da nota anterior, sempre e cando sexa nun 
sentdo ascendente, nunca para baixar as cualiicacións.

Avaliación de
materia pendentes

Non procede.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre 

Actvidades

Tarefas diarias  vía telefónica e aula virtual, en diferentes formatos. Retos de 
Lingua Galega e Matemátcas, con carácter lúmdico, actvo e en ningúmn caso 
repettvo, na plataforma Agueiro. Propostas publicadas e organiiadas na 
web do Centro.

Metodoloxía
(alumnado con
conectvidade e

sen conectvidade)

Ante unha situación como a actual, non tódalas familias contan cos mesmos 
recursos, nin situación familiar, para poder afrontar as propostas aquí 
establecidas do mesmo xeito. Por esa raión as propostas contan tamén coa 
súma explicación por escrito  e cun serviio ofertado polo Concello, para 
imprimir, e do que foron informadas as familias.
Envíase traballo diariamente, sen que a carga lectva sexa excesiva. E de xeito 
que poidan levarse a cabo no momento en que a familia o considere.
Soamente temos un alumno sen acceso a Internet.

Materiais e Aula virtual Santllana,  páxina web do Centro, plataforma Agueiro, arquivos 



recursos multmedia de creación propia e externos, vídeos explicatvos sobre os 
contdos e tarefas. Foi facilitada a entrega dos libros. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Información e achega das actvidades ao alumnado mediante plataformas 
varias: Blogs  e páxina web do Centro, grupo telefónico, Abalar. Atención 
telefónica diaria e constante ás familias e alumnado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do Centro e información telefónica.


