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MATERIAIS 

Os materiais e recursos que empregaremos serán:  
 

• Fichas de traballo elaboradas polos mestres. 
• Snappet ( recurso dixital). 
• Caderno de traballo. 
• Caderniños de xogos matemáticos. 
• Actividades para a Pizarra dixital elaborada polos mestres. 
• Recursos na rede: xogos de linguaxe, actividades Lim. 
• Material de reforzo e ampliación elaborado polos mestres, 

en papel ou para a PDI, e recursos en rede. 
• Material manipulativo: ábaco, moedas, billetes, reloxos, 

reglas, cinta métrica, balanza, figuras xeométricas, 
tamgram, puzzles… 

 
 



METODOLOXÍA 
 

Nesta área ponse especial énfase na resolución de problemas como método integral e 
no cálculo mental, xa que estas habilidades serán as máis prácticas para a  vida real e 
a súa utilidade motivará aos alumnos a avanzar e esforzarse. 
Unha parte do traballo realizarase no Superfaro, onde os rapaces poden simular 
compras, practicar operacións,  problemas,  traballar coas moedas… 
Todos os días medimos a temperatura exterior e recollemos os resultados nunha 
gráfica de barras.  
Con carácter xeral, a distribución do traballo en cada un dos temas será a seguinte:  
 

• Activación de coñecementos previos . 
• Explicación dos contidos  a traballar con apoio dixital na plataforma Snappet. 
• Realización de exercicios e tarefas individualmente, por parellas, ou en 

pequeno grupo. 
• Elaboración de pequenos proxectos colectivos ou en pequeno grupo. 
• Traballo manipulativo co material acorde ao tema traballado. 
• Utilización de actividades en liña, xogos didácticos ou actividades PDI como 

conclusión e reforzo de cada un dos temas. 
• Como norma xeral corrección individual das fichas, en ocasións 

autocorrección comprobando os resultados na pizarra. Corrección colectiva 
nas actividades en liña ou na PDI. 

• Fomentarase a utilización de diferentes tipos de textos, cadros e gráficos 
Terá especial interese aprender a utilizar pequenos planos e mapas sinxelos.  
 

Para a realización das actividades deixarase un tempo na clase, en  ocasións o alumno 
que non remate terá que realizar o traballo noutro momento ou  na súa casa. 
No proceso de ensino-aprendizaxe favorecerase a atención individualizada aos 
alumnos, que se complementará con actividades de reforzo a fin de recuperar 
aqueles contidos básicos non consolidados.  
Estimularase aos alumnos a través do emprego do reforzo positivo, valorando os 
éxitos que vaian logrando.  

  
 

CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 



 
Decenas e unidades 
Os números ata o 99. 
Cálculo mental 
Problemas de suma e 
resta. 
Identifica o número 
anterior e o seguinte a un 
dado. 
 
Comparación de números. 
Ordenar números. 
Sumas de tres números. 
Tipos de liñas 
Recollida de datos. 
Aproximar á decena máis 
cercana. 
 
Traballo co ábaco. 
A centena. 
Contamos centenas. 
A tabla de datos. 
Construción de series 
ascendentes e 
descendentes.  
 
 
 
A  resta levando. 
Números ata o 200 
Figuras planas. 
Traballo con moedas e 
billetes. 
 
  
 
 
 

 
Centenas, decenas e 
unidades. 
Números ata o 300. 
Atopar datos dun problema 
nunha imaxe. 
A resta levando  
Horas en punto e e media 
 
Números ata o 400 
Restas levando en unidades e 
decenas. 
Problemas con restas levando. 
Interpretación de gráficos de 
barras. 
Prismas e pirámides. 
 
Números ata o 500 
Descomposición de números. 
A multiplicación como suma.  
Traballo coas tablas de 
multiplicar. 
Problemas con datos 
superflúos. 
Cilindros, conos e esferas. 
 
Números ata o 600. 
As tablas do 2  e 5. 
Céntimos e euros. 
Horas e cuarto e menos 
cuarto. 
Representación de datos en 
gráficos de barras. 
 
Números ata o 700. 
Tabla do 3. 
Números ordinais, 
Inventar a pregunta dun 
problema. 
A masa: o kg. 
Cálculo mental. 
 

 
Centenas, decenas e unidades. 
Números ata o 800. 
Problemas de 2 operaciones. 
Tabla del 4 
Medidas de lonxitude: metro e 
centímetro. 
 
 
Os números ata o 900. 
Comparación e ordenación de 
números. 
A tabla do 6. 
Problemas de multiplicar. 
O calendario. 
Gráficas de barras dobres. 
 
Números ata o 1000 
Elexir datos para resolver 
problemas 
A tabla do 7. 
A simetría. 
A capacidade: o litro. 
 
Centenas, decenas e unidades. 
Descomposición de números. 
A tabla do 8 
O tempo e o calendario. 
O dobre e a metade. 
 
A calculadora. 
A tabla do 9. 
Multiplicacións  con levadas. 
Xogos de probabilidade. 
 



  Contidos comúns: Traballaremos todos os bloques ao longo do curso, seguindo a 
progresión adecuada ao nivel dos nosos alumnos e a planificación trimestral.  
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

• Resolución de problemas que impliquen a realización de cálculos, explicando 
oralmente o significado dos datos, a situación planeada, o proceso seguido e as 
solucións obtidas.  

• Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 
as dificultades propias do traballo científico. 

• Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 

 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS 
 
Nome e grafía dos números  
ata o 999.  

• Equivalencias entre os elementos do sistema de numeración decimal: unidades, 
decenas e centenas  

• O sistema de numeración decimal: valor de posición das cifras.  

• Redondear, aproximar e estimar.  Comparación de números.  

• Construción de series ascendentes e descendentes.  

• Utilización dos números ordinais.  

• Iniciación no desenvolvemento de estratexias persoais de cálculo menta.l 

• Gusto pola presentación ordenada e limpa dos cálculos e dos resultados. 

• Construción das táboas de multiplicar e apoiándose no número de veces, suma 
repetida, disposición en cuadrículas. 

• Resolución de problemas da vida cotiá.  

 
BLOQUE 3. MEDIDAS 
 

• Unidades de lonxitude: quilómetro, metro e centímetro. .   
• Unidades de peso: quilo, medio quilo e cuarto de quilo. 
• Elección da unidade máis axeitada para a expresión dunha medida.  
• Realización de medicións   
• Unidades de medida do tempo e as súas relacións: minuto, hora, día, semana e ano.  
• Lectura en reloxos analóxicos e dixitais   
• Valor das diferentes moedas e billetes.  

Equivalencias entre moedas e billetes.  
•  Resolución de problemas de medida.   

 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA  

 

• Elaboración de simetrías sinxelas. Eixes de simetría. 

• Identificación comparación e clasificación de figuras planas en obxectos e ámbitos 
cotiáns: triángulos, cuadriláteros, circunferencias, círculos e cadrados. 

• Elementos xeométricos básicos: lado, vértice e ángulo 

• Identificación de corpos xeométricos en obxectos e ámbitos cotiáns: prisma, 



pirámide, cono, cilindro e esfera.  

• Interpretación, descrición e elaboración de esbozos de itinerarios sinxelos.  Uso de 
vocabulario xeométrico para describir itinerarios.   

• Resolución de problemas de xeometría relacionados coa vida cotiá explicando 
oralmente por escrito o procedemento seguido e as solución obtidas 

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

 

Interpretación de diferentes gráficos: de barras, de barras dobres, de pictogramas e 
estatísticas.  
 

1. Utilización de técnicas para a recollida e ordenación de datos en contextos familiares 
e próximos. 

2. Distinción entre o imposible, o seguro e aquilo que é posible pero non seguro, e 
utilización na linguaxe habitual e de expresións relacionadas coa probabilidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 CRITERIOS de 
cualificación 

Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 
obxectivos mínimos 
e desenvolvemento 
das competencias 
clave 

• Resolución de 
probas orais e 
escritas 
 

 

30% 
(Como 

corresponde 
a unha 

avaliación 
continua 
daremos 

moita máis 
importancia 
á nota  da 3ª 

avaliación 
para a  nota 

final)  

• Probas escritas :  
• probas obxectivas 
• probas abertas 
• interpretación 

datos(gráficos...) 
• Observación sistemática 

• Probas orais 

 Participación activa 
na aula 

• Petición de 
palabra 

• Respeto de 
turnos 

• Preguntas 
realizadas 

10% 

• Observación sistemática  
• Asamblea 

 

 Atención, esforzo e 
interese 

• Actitude nas 
explicacións 

10% 
• Observación sistemática 
• Escalas de observación 



• Esforzo e 
superación 

• Interese  

• Atención e 
concentración 

• Rexistro anecdótico 
• Listas de control  

 

 Comportamento na 
aula e respecto das 
normas 

• Cumprimento de 
normas 

• Actitude en 
clase  

• Respecto aos 
demais 

• Coidado do 
material 

10% 

• Observación sistemática 
• Escalas de observación 
• Rexistro anecdótico 

•  

 Traballo diario e 
presentación do 
mesmo 

• Limpeza e orde  
• Cálculo mental 
• Autonomía no 

traballo 
• Creatividade 

• Rematar no 
tempo 
establecido 

20% 

• Listas de control  

• Análise das producións do 
alumnado: fichas, traballos 
individuais ou en grupo, 
cadernos.   

 Traballo de 
investigación 

• Amosar 
curiosidade 

• Capacidade de 
razonamento e 
deducción 

• Exposición oral 

• Correcta 
presentación do 
traballo 

10% 

• Rúbricas 
• Análise das producións 
• Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo • Interese por 
colaborar 

• Respecto  polo 
traballo dos 
demais. 

 

10% 

• Produtos finais 
• Listas de control  
• Rúbricas 

• Escalas de observación 

 


