
 

 

 

PLAN DE TRABALLO EN MATEMÁTICAS 

3º DE PRIMARIA 

 

PROFESORES:  Mª del Rosario Santos Castroviejo, Mª Trinidad García Peñín 

 

 

 

MATERIAIS 

Libro de Matemáticas 

Caderno de Matemáticas 

Recursos informáticos 

Outro material de traballo e reforzo impreso e informático 

 

METODOLOXÍA  

Fomentarase unha metodoloxía activa e participativa na que se parta dos conceptos previos do 

alumno, analizando o que imos aprender.  

Levaremos a cabo estratexias de cálculo mental, numeración, operacións e resolución de problemas 

para afianzar as aprendizaxes e así desenvolver capacidades básicas: comprensión dun enunciado, 

reflexión e comunicar os resultados.  

A metodoloxía basearase en traballar a capacidade de concentración e o razoamento abstracto para 

que os alumnos identifiquen e recoñezan propiedades, intercambien hipóteses, equivóquense, 

corrixan, deduzan e saquen conclusións.  

Insistiremos na resolución de problemas (suma, resta, multiplicación  e división)  xa que é un recurso 

íntimamente ligado a vida cotiá.  

Dedicaremos tempo o cálculo mental, buscando cada un as súas propias estratexias e teremos como 

referente continuo as competencias básicas na planificación das actividades.  

Prestaremos especial atención ao razoamento, a procura de solucións persoais e a asimilación e 

automatización do uso da linguaxe matemática, potenciando a expresión oral do alumnado nas 

actividades realizadas no taboleiro.  

 



 

 

CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2ºtrimestre 3ºtrimestre 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

Números naturais ata o 

100.000.  

Nome e grafía dos números 

ata o 100.000.  

B2.3. Equivalencias entre 

os elementos do sistema de 

numeración decimal: 

unidades, decenas, 

centenas, unidade de millar 

e decena de millar. 

B2.4. O sistema de 

numeración decimal: valor 

posicional das cifras.  

B2.5. Identificación do 

número anterior e o 

seguinte a un dado.  

B2.6. Orde numérica.  

B2.7. Redondeo de 

números naturais, ás 

decenas, centenas e 

millares.  

B2.8. Operacións con 

números naturais: adición, 

subtración, multiplicación 

e división enteira por un 

número dunha cifra.  

B2.9. Automatización de 

algoritmos.  

B2.10. A multiplicación 

como suma de sumandos 

iguais e viceversa.  

  BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2.13. Identificación e uso 

dos termos propios da 

división: dividendo, divisor, 

cociente e resto.  

B2.14. Utilización en 

contextos reais da división 

para repartir e para agrupar.  

B2.15. Proba da división 

relacionando dividendo, 

divisor, cociente e resto en 

casos sinxelos. 

 

 BLOQUE 3. MEDIDA  

B3.7. Unidades de medida do 

tempo e as súas relación.  

B3.8. Lectura en reloxos 

analóxicos e dixitais.   

B3.9. Cálculos con medidas 

temporais.  

B3.10. O sistema monetario 

da Unión Europea. Unidade 

principal: o euro. Valor das 

diferentes moedas e billetes.  

B3.11. Múltiplos e 

submúltiplos do euros.  

B3.12. Equivalencias entre 

moedas e billetes.  

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA 

E PROBABILIDADE  

B5.1. Recollida e rexistro de 

BLOQUE 3. MEDIDA  

B3.1. Expresión e forma simple dunha 

medición de lonxitude, capacidade, 

masa ou peso.  

B3.2. Elección da unidade máis 

axeitada para a expresión dunha 

medida.  

B3.3. Realización de medicións.  

B3.4. Comparación e ordenación de 

medidas dunha mesma magnitude.  

B3.5. Sumar e restar medidas de 

lonxitude, capacidade e masa ou peso.  

 

BLOQUE 4: XEOMETRÍA 

B4.1. Clasificación de polígonos. 

Lados e vértices.  

B4.2 Composición e descomposición 

de polígonos.  

B4.3. Clasificación de figuras e corpos 

xeométricos utilizando diversos 

criterios.  

B4.4. Figuras xeométricas. Elementos 

básicos: lado, vértice, base, diagonal, 

ángulo e eixes de simetría.  

B4.5. A circunferencia e o círculo. 

Elementos básicos: centro, raio, 

diámetro.  

B4.6. Corpos xeométricos: 

recoñecemento de prismas, pirámides 

e corpos redondos. Elementos básicos 

de poliedros: caras, vértices e arestas  

B4.7. Comparación e clasificación de 



 

  

B2.11. Construción e 

memorización das táboas 

de multiplicar.  

B2.12. Identificación e uso 

dos termos propios da 

multiplicación: factores e 

produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

datos utilizando técnicas 

elementais de enquisas, 

observación e medición.  

 

B5.2. Lectura, interpretación e 

elaboración de táboas de 

dobre entrada de uso habitual 

na vida cotiá.  

 

B5.3. Interpretación e 

descrición de elementos 

significativos de gráficos 

sinxelos.   

 

B5.4. Realización de gráficas 

sinxelas: pictogramas, 

diagramas de barras.  

 

 

 

 

ángulos: rectos, agudos, obtusos.  

B4.9. Interpretación de 

representacións espaciais en situacións 

da vida cotiá.  

 B4.10. Representación elemental de 

espazos coñecidos: planos e maquetas.   

B4.11. Descrición de posicións e 

movementos nun contexto 

topográfico.  

B4.12. As liñas como percorrido: 

rectas e curvas, intersección de rectas 

e rectas paralelas.  

B4.13.Perímetro das figuras planas.  

 

 

CONTIDOS COMÚNS 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas: análise e comprensión do enunciado.  

B1.4. Integración nas tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de aprendizaxe. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2.17. Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental.  

B2.18. Comprobación de resultados mediante estratexias aritméticas.  

B2.19. Resolución de problemas da vida cotiá.  

 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 CRITERIOS de 

cualificación 

Indicadores 

 

Porcentax

e 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

o Resolución de probas 

orais e escritas 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Probas escritas :  

- cuestionarios 

- probas obxectivas 

- probas abertas 

- interpretación 

datos(gráficas) 

o Observación sistemática 

o Tarefas multimedia 

 Participación activa na 

aula 

o Petición de palabra 

o Respecto das quendas 

de palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

o Observación sistemática 

o Debates e asambleas 

 

 Atención, esforzo e 

interese 

o Actitude nas 

explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e 

concentración 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

 Comportamento na aula e 

respecto das normas 

o Cumprimento de 

normas 

o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

o Libro do profesor 

 

 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 

20% 

o Listas de control  

o Análise das producións do 

alumnado: caderno de 

traballo, fichas,  



 
 
 
 

 

establecido 

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de 

razoamento e dedución 

o Habilidades na 

búsqueda de 

información 

o Exposición oral 

o Tratamento da 

información 

10% 

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 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 

 


