
PLAN DE TRABALLO PARA 5º PRIMARIA 
MATEMÁTICAS 

MESTRAS: Mª Luisa Pita González, Mª Belén Vigo Tajes 

MATERIAIS Dispositivo portátil 
EVA (Entorno Virtual 
de Aprendizaxe) 
Caderno de traballo 
Textos de soportes diversos, xornais, 
internet, revistas, cómic… 
Recursos informáticos 
Plataforma Aula Planeta 

METODOLOXÍA 
 

Este curso será o primeiro ano que se implemente o proxecto E-Dixgal polo que se 
traballará cos dispositivos portátiles e empregarase o EVA (Entorno Virtual de 
Aprendizaxe). Ademáis dos principios metodóloxicos previstos no artigo 15 do decreto 
105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da ed. Primaria na 
Comunidade Autónoma de Galicia, a acción docente nesta área terá en especial 
consideración as seguintes recomendacións: 

- Partir dos coñecementos previos 
- Partir dos propios intereses do alumnado 
- Priorizar a manipulación 
- Relacionar os contidos coa vida real e relacionado coa contorna inmediata 
- Levar a cabo a aprendizaxe por investigación 
- Realizar postas en común e autoevaluación tanto de tarefas individuais como 

de tarefas en grupo 
 

A realización das actividades levaranse a cabo maiormente na aula, aínda que poden 
levar para traballar na casa, algunhas actividades de reforzo ou ampliación. 

 

Dentro da aula teremos un recuncho con xogos de lóxica, xogos espaciais… para 
fomentar de xeito ludico certas habilidades matemáticas. 



 
 

CONTIDOS POR TRIMESTRES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

Bloque 2: Números 
 

- Números naturais 
- Nome e grafía dos 

números de máis 
de seis cifras 

- Equivalencia entre 
os elementos do 
sistema de 
numeración 
decimal: unidades, 
decenas… 

- Estimación de 
resultados 

- Construción de 
series ascendentes 
e descendentes 

- Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
números naturais 

- Múltiplos e 
divisores 

- Fraccións. Suma e 
resta de fraccións 

- Resolución de 
problemas da vida 
cotiá 

 

Bloque 2: Números 
 

- Fraccións 
equivalentes 

- Números decimais: 
décimas, 
centésimas e 
milésimas 

- Redondeo  de 
números decimais 
ás décima, 
centésima  ou 
milésima máis 
próxima 

- Suma, resta, 
multiplicación  e 
división de 
números decimais 

- Fraccións decimais. 
Porcentaxes 

 

Bloque 3: Medida 
 

- Realización de 
medidas 

- Elección da unidade 
máis axeitada para 
a expresión dunha 
medida 

- Estimación de 
lonxitudes, 
capacidades, masas 
e superficies de 
obxectos e espazos 
coñecidos 

- Superficies. 
Comparación de 
superficies de 
figuras planas 

- O sistema 
sesaxesimal 

- Unidades de 
medida de tempo e 
as súa relación 

- O ángulo como 
unidade de medida 
dun ángulo. 

- Formas planas . 
Clasificación de 
polígonos. 

- Clasificación de 
triángulos, 
cuadriláteros e 
paralelogramos 

- Círculo e 
circunferencia 

- Perímetro e área de 
figuras planas 



Común a todos os trimestres, traballaremos contidos do Bloque 1: Procesos, Métodos e 

actitudes en matemáticas 
 

- Proposta de pequenas investigacións en contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais 

- Achegamento ao método científico mediante o estudo dalgunhas das súas 

características e a súa práctica en situacións sinxelas 

- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias do traballo científico 

E tamén do Bloque 5: Estadística e probabilidade 
 

- Análise crítica das informacións que se presentan mediante gráficas estadísticas 

- Realización e interpretación de gráficas sinxelas: diagramas de barras, poligonais e 

sectoriais 

- Iniciación intuitiva ao cálculo da probabilidade dun suceso 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios de cualificacion Indicadores Porcentaxe Instrumentos de avaliacion 

Consecución dos obxectivos 
mínimos e desenvolvemento 
das competencias clave 

Resolución de probas 
(elaboración tarefas aula) 

30%  Probas escritas 

 Observación sistemática. 

Participación activa na aula  Petición de palabra 

 Respecto de turnos 

 Preguntas realizadas 

10%  Observación sistemática: 
escalas de observación. 

 Debates 

 Asamblea 

Atención, esforzo e interese  Actitude nas 
explicacions 

 Esforz e superación 

 Interese 
 Atención e 

concentración 

10%  Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Rexistro anecdótico 

 Listas de control 

Comportamento na aula e 
respecto ás normas 

 Cumprimento das 
normas 

 Actitude na clase 

 Repecto aos demais 

 Coidado do material 

10%  Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Rexistro anecdótico 

 Entrevistas 

Traballo diario e 
presentación do mesmo 

 Limpeza e orden nos 
traballos e libretas 

 Caligrafia 

 Autonomía no traballo 

 Respecto de normas 
ortográficas básicas 

 Rematar no tempo 
establecido. 

20%  Listas de control 
 Analise de producións do 

alumnado: caderno de 
traballo, fichas… 

Traballo de investigación  Amosar curiosidade 
 Capacidade de 

razonamento e 
dedución 

 Habilidades na busca de 
información 

 Exposición oral 

 Tratamento da 
información 

10%  Rúbricas 

 Análise das producións 

 Analise de procesos. 

Traballo en equipo  Interse por colaborar 
 Respecto polos roles 

adxudicados para cada 
actividade 

10%  Productos finais 
 Listas de control 

 Rúbricas 

 Escalas de observación 

 


