
 

 

 

       
PLAN DE TRABALLO MATEMÁTICAS 

4º DE PRIMARIA 

 

PROFESORAS:  María Pilar García García, Patricia Morchón Mosquera 

 
 
MATERIAIS 

 

 

Os libros de texto e de consulta.  

Caderno de traballo do alumno 

Material impreso (fichas de traballo e reforzo,...).  

Material didáctico como puzzlles, moedas,…. 

Os recursos TICs. 

A aula do Supermercado Portofaro. 

Recursos persoais (os titores/as  e especialistas). 

 

 

METODOLOXÍA 

 

 
O  proceso de ensinanza e aprendizaxe ao longo de cada un dos temas cumpre os seguintes requisitos: 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

 Explicación dos contidos a traballar con apoio dixital e outros. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos 

previos e da memorización comprensiva. 

 Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas en por eles. 

 Realización de exercicios e tarefas individualmente,por parellas, cada tres,… 

 Favorecer situacións nas que os alumnos deben poñer na práctica os seus coñecementos. 

 Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, coa fin de que resulten 

motivadoras. 

 Elaboración de pequenos proxectos de resolución de problemas individual e en pequenos grupo. 

 Postas en común e autoavaliación de tarefas individuais como de proxectos en grupo. 

 

Os contidos de Matemáticas traballámolos de forma continua ao longo do curso.  

Para a realización  das actividades deixarase un tempo na clase, cando non se remate na aula levaranse 

para casa, así como algún material de reforzo mediante fichas ou enlaces web. 

 

Unha das horas semanais destinada  a esta materia será utilizada como unha sesión no Super Portofaro, 

onde se levarán a cabo tarefas de resolución de problemas aproximados á vida real de maneira guiada; 

con grupos alternos( A metade da clase irá ao Super e a outra metade traballará coa titora tamén 

resolución de problemas. 

 A metodoloxía será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favorecendo o traballo 

individual e cooperativo do alumnado na aula. É importante que o alumno desenvolva a curiosidade por 

aprender no respeto, a tolerancia, o diálogo, a autonomía, a crítica constructiva  e a igualdade. 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios básicos ter en conta os 

seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e motivacións. 



 

CONTIDOS  TRIMESTRAIS EN MATEMÁTICAS 

 
 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

A recta, semirrecta e segmento. 
Rectas paralelas e rectas 

secantes. 
Os ángulos. Tipos de ángulos 
Construcción de ángulos. 
Elementos que constituen os 

polígonos. 
Cálculo do perímetro  dos 

polígonos. 
Diferenciar e clasificar distinto 

tipo de polígonos. 
Os compoñentes da 

circunferenciae do círculo. 

 
Representación en diagramas de 

barra e pictogramas. 
 
Multiplicación por una cifra, 
por la unidad seguida de ceros, 

por un número seguido de 

ceros. 
Realización de divisións 

exactas. 
Realización de divisións non 

exactas. 
Comprobación  do resultado da 

división  mediante a proba da 

división 
A simetría respecto a un eixe. 
As traslacións e xiros. 
Áreas de cuadrados, rectángulos 

e triángulos rectángulos. 
Identificación e construción de 

corpos xeométricos. 
Descripción do volumen dos 

corpos. 
Construción de táboas de 

frecuencia   e gráficos de 

barras. 

Escribir e  ler números naturais de 

seis e sete cifras. 

Ordenación de números de seis e 

sete cifras establecendo 

comparacións entre eles. 

Escribir e ler números ordinais 

Coñecer os números romanos e a 

súas regras de escritura. 

Suma e resta de números de máis 

de catro cifras. 

Propiedades da suma e da resta. 

Propiedades da 

multiplicación:conmutativa, 

asociativa e distributiva. 

Multiplicación por números de 

dúas e tres cifras. 

Sumas e restas combinadas. 

Descomposición de números. 

Potencias como produtos de 

factores iguais. 

Potencias: cadrados e cubos. 

Potencias de base 10. 

 

Realización de  divisións con tres 

ou máis cifras no dividendo e no 

divisor. 

Realización de divisións no que  

cociente remate en ceros. 

Realización de divisións con 

cocientes con ceros intermedios. 

Realización de operacións tendo 

en conta a jerarquia das 

operacións. 

Resolución  de exercicios con 

operacións combinadas. 

Nome e grafía dos termos dunha 

fracción. 

Sumas e restas de fraccións co 

mesmo denominador. 

Lectura dos números decimais. 

As décimas e as centésimas. 

Unidades do Sistema Métrico 

Decimal:mm,cm,dm,m y Km. 

A masa.O gramo como unidad 

básica. 

Submúltiplos e múltiplos do 

gramo. 

A capacidade.O litro. 

Submúltiplos e múltiplos do litro. 

Unidades do tempo. O reloxo. 

 

 

  Análise e comprensión de enunciados. 

  Resolución de problemas  aplicados á vida real na  aula e no Super Portofaro. 

  Uso  de operacións matemáticas adecuadas(sumas, restas, multiplicación e divisións),cálculo  

  mental, tablas e gráficas. 

  Deducir as preguntas dun problema. 

  Resolución de problemas con varias operacións. 

  Confianza nas propias capacidades para desenrolar actitudes adecuadas. 

  Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental para realizar distinto tipo de actividades. 



 

 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 CRITERIOS de 

*cualificación 

Indicadores 

(marcar o que proceda) 

Porcenta

xe 

Instrumentos *avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave: 

- Resolución de 

problemas e 

operacións 

- Resolución de 

probas orais e 

escritas 

o Superación controis orais e 

escritos 

o Corrección nas tarefas 

o Cálculo mental 

30% 

(Maior 

importa

ncia da 

3ª 

avaliaci

ón na 

nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficos...) 

o Rúbricas  

o Observación sistemática 

o Listas de control (si ou non) 

o Tarefas multimedia 

o  

 Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respeto de turnos 

o Preguntas realizadas 
10% 

o Observación sistemática: 

escalas observación 

o Listas de control (si ou non) 

o Debates 

o Asamblea 

o  

 Atención, esforzo e interese o Actitude nas explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e concentración 

15% 

o Observación sistemática 

o Escalas de observación 

o Rexistro anecdótico 

o Listas de control (si ou non) 

o  

 Comportamento na aula e 

respecto das normas 

o Cumprimento de normas 

o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

15% 

o Observación sistemática 

o Escalas de observación 

o Rexistro anecdótico 

o Entrevistas 

o  

 Traballo diario e 

presentación do mesmo 

o Limpeza e orde en libretas e 

traballos 

o Caligrafía 

o Autonomía no traballo 

o Respecto de normas 

ortográficas básicas 

o Rematar no tempo 

establecido 

20% 

o Listas de control (si ou non) 

o Análise das producións do 

alumnado: libro, fichas, 

plástica e outras 

 

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de razonamento 

e deducción 

o Habilidades na búsqueda de 

información 

o Exposición oral 

o Tratamento da información 

5% 

o Rúbricas 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

5% 

o Produtos finais 

o Listas de control (si ou non) 

o Rúbricas 

o Escalas de observación 

 

 


