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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DOS GRUPOS

A programación didáctica ten un carácter aberto e flexible, polo que é posible que 

se produzan cambios e/ou modificacións dependendo das circunstancias sobrevidas do 

alumnado e para dar unha resposta educativa heteroxénea e adecuada ás diferentes 

necesidades do alumnado.

Contextualización do grupo de 5º A

           Datos rexistrados só a nivel interno

Contextualización do grupo de 5º B

Datos rexistrados só a nivel interno

Contextualización do grupo de 5º C

Datos rexistrados só a nivel interno

2.- METODOLOXÍA

Na aprendizaxe das   matemática  s  :

A área de Matemáticas pretende iniciar aos alumnos na capacidade de enfrontarse

con éxito a situacións nas que interveñen os números e as súas relacións, permitindo

obter información efectiva, directamente ou mediante a comparación, a estimación e o

cálculo mental ou escrito.

O ensino desta área debe ser sobre todo experimental. Os contidos de aprendizaxe

deben tomar como referencia o que resulta  familiar  e próximo e deben abordarse en

contextos de resolución de problemas e de contraste de puntos de vista. As Matemáticas

deben  aprenderse  en  contextos  funcionais  relacionados coa vida  diaria,  para  adquirir

progresivamente  coñecementos  máis  complexos  a  partir  das  experiencias  e  os

coñecementos previos.

A resolución de problemas debe ser un dos eixes principais da actividade matemática,

á  vez  que  fonte  e  soporte  principal  da  aprendizaxe,  debido  á  gran  cantidade  de

capacidades  básicas  necesarias  para  a  súa  resolución  e  á  importancia  do  seu

desenvolvemento. Así pois, a resolución de problemas convértese no eixe vertebrador de

todos os contidos do área, ao abordalos de forma relacionada e cíclica.

A integración das competencias e intelixencias múltiples na área supón insistir máis

nas ferramentas  esenciais  da aprendizaxe (comprensión e expresión oral  e  escrita)  e
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poñer en práctica estratexias didácticas que consideran as diferentes posibilidades de

adquisición do alumnado

O uso das TIC é un elemento que favorece a construción de aprendizaxes con sentido,

xa que nos permite motivar ao alumno, contextualizar o contido obxecto de aprendizaxe,

facilitar  a  relación  da  nova  aprendizaxe  con  contextos  reais,  facilitar  a  transferencia,

xeneralizar e ampliar o contido e facilitar a elaboración de síntese e a transferencia do

coñecemento.

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a partir de

secuencias de adquisición de coñecementos que suscitan:

- Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos.

 - Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos extraídos

de situacións cotiás e contextualizadas para o alumnado de Sexto Curso, que favorecen a

súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes á vida diaria, conectando

coa adquisición das competencias propias da materia.

-   Exercicios  e  actividades  diversificadas  que  contemplan  competencias  básicas  e

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, traballo cooperativo en proxectos,

tarefas  integradas,  uso  das  TIC  e  actividades  e  experiencias  que  traballan  contidos

fundamentais.  Están  secuenciados  por  niveis  de  dificultade,  abordan  diversidade  de

estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os

alumnos.

3.- OBXECTIVOS EN CLAVE DE COMPETANCIAS DO QUINTO CURSO

• Comprender, interpretar e producir mensaxes orais e escritos utilizando o 

vocabulario e as expresións propias da linguaxe matemática. 

• Resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, que permitan establecer

conexión entre a realidade e os coñecementos matemáticos (numeración, 

xeometría, medida, áreas, perímetros), comprobar resultados e reflexionar sobre o 

seu proceso de resolución. 

• Ler, escribir e ordenar, utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes sinxelas) 

e sabelos utilizar para interpretar e intercambiar información en contextos da vida 
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cotiá. 

• Calcular sumas, restas, multiplicacións, divisións con distintos tipos de números 

tendo en conta a xerarquía das operacións, aplicando as propiedades destas, 

estratexias persoais e diferentes procedementos de cálculo (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora). 

• Coñecer e utilizar os instrumentos e as unidades de medida de lonxitude, masa, 

capacidade, superficie, tempo e monetarias, e operar con medidas de devanditas 

magnitudes para describir determinados aspectos da realidade. 

• Facer estimacións e saber expresar con precisión medidas de lonxitude, masa, 

capacidade, superficie, tempo e as derivadas do sistema monetario, convertendo 

unhas unidades noutras cando sexa necesario. 

• Identificar os diferentes tipos de ángulos segundo o seu amplitude e o grado como 

unidade de medida, para explicar as formas e as descricións xeométricas en 

situacións cotiás. 

• Utilizar os instrumentos de debuxo e de medición de ángulos para representar e 

describir con precisión a realidade. 

• Describir e comprender situacións cotiás utilizando as nocións xeométricas de 

paralelismo, perpendicularidade, simetría, translación, xiro, perímetro e superficie. 

• Coñecer e debuxar os elementos xeométricos do plano (rectas, semirrectas, 

segmentos e ángulos) e resolver problemas contextualizados de xeito estratéxico, 

buscando os procedementos apropiados para solucionalos. 

• Identificar os polígonos e os seus elementos e clasificalos (triángulos e 

cuadriláteros) para interpretar informacións que permitan describir a realidade. 

• Experimentar, organizar datos estatísticos en táboas, representalos mediante 

gráficos (diagrama de barras, pictograma, polígono de frecuencias, diagrama de 

sectores) e sabelos interpretar. 

• Recoñecer, de maneira inicial, situacións sinxelas da vida diaria na que se dan 

sucesos, imposibles, posibles ou seguros.

• Traballar en grupo e participar de forma activa e construtiva en proxectos comúns.

Páx. 5



4.- UNIDADES DE TRABALLO TEMPORALIZADAS, CON CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

UNIDADE 1

TEMPORALIZACIÓN

Primeiro trimestre. 

Inicio :Terceira semana de setembro. Tres semanas. Quince sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Definición e uso dos números 

naturais.

Comparación e ordenación de 

números naturais.

Números ata 6 cifras e números de 

máis de 6 cifras.

Aproximación e redondeo.

Sistema de numeración romano.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as MTB1.3.1. Distingue entre problemas e CMCT
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CSIEE

CAA

 MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.

CMCT

CAA

CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos apropiados, 

distintos tipos de números (romanos,

naturais, fraccións e decimais ata as 

milésimas).

MTB2.1.1. Identifica os números romanos 

aplicando o coñecemento á comprensión 

de datacións.

CMCT

CCEC

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 

numérimcos e da vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais ata as 

milésimas), utilizando razoamentos 

CMCT

CAA

CCL
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras.

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e 

da vida cotiá, números (naturais, fraccións 

e decimais ata as milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas 

cifras.

CMCT

CAA

CCL

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na recta 

numérica e transformación duns noutros.

CMCT

B2.4. Utilizar os números enteiros, 

decimais e fraccionarios para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá.

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, establecendo 

equivalencias entre eles, identificándoos e 

utilizándoos como operadores na 

interpretación e resolución de problemas.

CMCT

CCL

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados 

mediante diferentes estratexias.

CMCT

CAA

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos

MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e 

de forma aditivo-multiplicativa, números 

menores de un millón, atendendo o valor de

CMCT
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

tipos de números, en comprobación 

de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

posición das súas cifras.

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias 

de cálculo mental.

CMCT

CAA

MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado 

de un cálculo valorando a resposta.

CMCT

CAA

B2.7. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e valorar

a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados 

reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de 

problemas.

MTB2.7.1 Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de 

exemplos contrarios), creando conxecturas,

construíndo, argumentando e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia do seu 

uso.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

MTB2.7.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións 

no contexto e buscando outras formas de 

resolvelo.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

Páx. 9



UNIDADE 2

TEMPORALIZACIÓN

Primeiro trimestre. 

Inicio: Primeira semana de outubro. Duración: tres semanas. Quince sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Suma e resta de números naturais. 

Propiedades.

Multiplicación de números naturais. 

Propiedades.

División de números naturais. 

Propiedades.

Xerarquía nas operacións de números 

naturais.

Operacións de números naturais 

combinadas.

B1.1. Describir e analizar situacións de 

cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e 

leis matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas características 

do método do traballo científico en 

contextos de situacións problemáticas 

a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de 

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa  conveniencia 

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para situacións 

semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos

de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas).

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas),  

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de cada 

unha das súas cifras.

CMCT

CAA

CCL

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da

vida cotiá, números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas 

CMCT

CAA

CCL
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

cifras.

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na recta 

numérica e transformación duns noutros.

CMCT

B2.4. Utilizar os números enteiros, 

decimais e fraccionarios para 

interpretar e intercambiar información 

en contextos da vida cotiá.

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a 

xerarquía das operacións.
CMCT

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números 

en contextos reais, establecendo 

equivalencias entre eles, identificándoos e 

utilizándoos como operadores na 

interpretación e resolución de problemas.

CMCT

CCL

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados 

mediante diferentes estratexias.

CMCT

CAA

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá.

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en situacións 

cotiás.

CMCT

CAA

MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores 

empregando as táboas de multiplicar.

CMCT
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun 

número dado.
CMCT

MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de 

calquera número menor de 100.
CMCT

MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd. CMCT

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de 

cálculo mental.

CMCT

CAA

B2.7. Identificar, resolver problemas da 

vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a realidade 

e as matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

adecuados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución de 

problemas.

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o

dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de 

razoamento (clasificación, recoñecemento das

relacións, uso de exemplos contrarios), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando decisións, 

valorando as súas consecuencias e a 

conveniencia do seu uso.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento 

aplicado á resolución de problemas: revisando

as operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e buscando outras 

formas de resolvelo.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE
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UNIDADE 3

TEMPORALIZACIÓN

Primeiro trimestre. 

Inicio: Cuarta semana de outubro. Duración: tres semanas. Nove sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Definición e uso dos números 

decimais.

Comparación e ordenación de 

números decimais.

Aproximación de números decimais.

Suma e resta de números decimais. 

Propiedades.

Multiplicación de números decimais. 

Propiedades.

División de enteiros con cociente 

decimal.

División dun decimal entre un enteiro.

B1.1. Describir e analizar situacións de 

cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e 

leis matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas características 

do método do traballo científico en 

contextos de situacións problemáticas 

a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de 

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia 

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para situacións 

semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos

de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas).

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de cada 

unha das súas cifras.

CMCT

CAA

CCL

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da

vida cotiá, números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas 

CMCT

CAA

CCL

Páx. 15



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

cifras.

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na recta 

numérica e transformación duns noutros.

CMCT

B2.3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, facendo referencia implícita ás 

propiedades das operación, en 

situación de resolución de problemas.

MTB2.3.2. Redondea números decimais á 

décima, centésima ou milésima máis próxima.
CMCT

B2.4. Utilizar os números enteiros, 

decimais e fraccionarios para 

interpretar e intercambiar información 

en contextos da vida cotiá.

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a 

xerarquía das operacións.
CMCT

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números 

en contextos reais, establecendo 

equivalencias entre eles, identificándoos e 

utilizándoos como operadores na 

interpretación e resolución de problemas.

CMCT

CCL

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados 

mediante diferentes estratexias.

CMCT

CAA

B2.5. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía nas operacións, 

MTB2.5.2. Realiza operacións con números 

decimais.

CMCT

Páx. 16



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

realizará (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis adecuado.

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá.

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en situacións 

cotiás.

CMCT

CAA

MTB2.6.7. Descompón números decimais 

atendendo o valor de posición das súas cifras.
CMCT

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de 

cálculo mental.

CMCT

CAA

MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado de 

un cálculo valorando a resposta.

CMCT

CAA

B2.7. Identificar, resolver problemas da 

vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a realidade 

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o

dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de 

CMCT

CAA

Páx. 17



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

e as matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

adecuados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución de 

problemas.

razoamento (clasificación, recoñecemento das

relacións, uso de exemplos contrarios), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando decisións, 

valorando as súas consecuencias e a 

conveniencia do seu uso.

CCL

CSIEE

MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento 

aplicado á resolución de problemas: revisando

as operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e buscando outras 

formas de resolvelo.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

Páx. 18



UNIDADE 4

TEMPORALIZACIÓN

Primeiro trimestre. 

Inicio: Terceira semana de novembro. Duración: Tres semanas. Quince sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Definición e uso das fraccións.

Fraccións equivalentes: que son e 

como se obteñen.

Suma e resta de fraccións. 

Propiedades.

Suma e resta de unidades e 

fraccións.

Multiplicación dun número natural 

por unha fracción.

Fracción dunha cantidade.

Fraccións decimais.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA

Páx. 19



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos apropiados, 

distintos tipos de números (romanos,

naturais, fraccións e decimais ata as 

milésimas).

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais ata as 

milésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras.

CMCT

CAA

CCL

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e 

da vida cotiá, números (naturais, fraccións 

e decimais ata as milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas 

CMCT

CAA

CCL

Páx. 20



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

cifras.

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na recta 

numérica e transformación duns noutros.

CMCT

B2.3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, facendo referencia implícita 

ás propiedades das operación, en 

situación de resolución de 

problemas.

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións 

a común denominador e calcula fraccións 

equivalentes.

CMCT

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á 

relación entre fracción e número decimal.
CMCT

B2.4. Utilizar os números enteiros, 

decimais e fraccionarios para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá.

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo 

a xerarquía das operacións.
CMCT

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de 

números en contextos reais, establecendo 

equivalencias entre eles, identificándoos e 

utilizándoos como operadores na 

interpretación e resolución de problemas.

CMCT

CCL

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados 

mediante diferentes estratexias.

CMCT

CAA

B2.5. Operar cos números tendo en MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de CMCT

Páx. 21



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

conta a xerarquía nas operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que 

se realizará (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado.

fraccións co mesmo denominador. Calcula 

o produto dunha fracción por un número.

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos

tipos de números, en comprobación 

de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá.

MTB2.6.1. Emprega e automatiza 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos 

de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas e en situacións cotiás.

CMCT

CAA

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias 

de cálculo mental.

CMCT

CAA

B2.7. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e valorar

a utilidade dos coñecementos 

MTB2.7.1 Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de 

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

Páx. 22



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

matemáticos adecuados 

reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de 

problemas.

exemplos contrarios), creando conxecturas,

construíndo, argumentando e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia do seu 

uso.

MTB2.7.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións 

no contexto e buscando outras formas de 

resolvelo.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

Páx. 23



UNIDADE 5

TEMPORALIZACIÓN

Segundo trimestre. 

Inicio: Segunda semana de xaneiro: tres semanas. Quince sesións

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Lonxitude: definición, uso e 

unidades de medida.

Cambios de unidade.

Expresións complexas e 

incomplexas.

Operacións con medidas de 

lonxitude. Propiedades.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA

Páx. 24



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B3.1. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo 

previsións razoables.

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, 

masas e superficies; elixindo a unidade e 

os instrumentos máis axeitados para medir 

e expresar unha medida, explicando de 

forma oral o proceso seguido e a estratexia 

utilizada.

CMCT

CCL

CAA

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, 

elixindo a unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida.

CMCT

CAA

Páx. 25



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B3.2. Operar con diferentes 

medidas.

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade, masa e superficie en

forma simple dando o resultado na unidade 

determinada de antemán.

CMCT

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a 

medición da lonxitude, capacidade ou masa

dada en forma complexa e viceversa.

CMCT

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude.
CMCT

B3.5. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá adecuados 

ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, 

utilizando estratexias heurísticas, de 

razoamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando… e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

CMCT

CAA

CSIEE

Páx. 26



UNIDADE 6

TEMPORALIZACIÓN

 Segundo trimestre. 

Inicio: Última semana de xaneiro. Tres semanas. Quince sesións

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 6

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Capacidade: definición, uso e 

unidades de medida.

Masa: definición, uso e unidades de 

medida.

Cambios de unidade.

Expresións complexas e 

incomplexas.

Operacións con medidas de 

capacidade e masa. Propiedades.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 6

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B3.1. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo 

previsións razoables.

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, 

masas e superficies; elixindo a unidade e 

os instrumentos máis axeitados para medir 

e expresar unha medida, explicando de 

forma oral o proceso seguido e a estratexia 

utilizada.

CMCT

CCL

CAA

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, 

elixindo a unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida.

CMCT

CAA

Páx. 28



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 6

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B3.2. Operar con diferentes 

medidas.

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade, masa e superficie en

forma simple dando o resultado na unidade 

determinada de antemán.

CMCT

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a 

medición da lonxitude, capacidade ou masa

dada en forma complexa e viceversa.

CMCT

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude.
CMCT

B3.5. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá adecuados 

ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, 

utilizando estratexias heurísticas, de 

razoamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando… e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

CMCT

CAA

CSIEE

Páx. 29



UNIDADE 7

TEMPORALIZACIÓN

Segundo trimestre. 

Inicio: Cuarta semana de febreiro. Catro semanas. Quince sesións

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 7

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Tempo: definición e uso.

Unidades de medida: tempo 

histórico, horas, minutos e 

segundos.

Expresións complexas e 

incomplexas.

Operacións con medidas de tempo. 

Propiedades.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 7

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B3.1. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo 

previsións razoables.

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, 

elixindo a unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida.

CMCT

CAA

B3.3. Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas relación,

utilizándoas para resolver problemas

da vida diaria.

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e 

transformacións entre horas, minutos e 

segundos.

CMCT

B3.5. Identificar e resolver MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, CMCT

Páx. 31



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 7

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

problemas da vida cotiá adecuados 

ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

utilizando estratexias heurísticas, de 

razoamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando… e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

CAA

CSIEE

Páx. 32



UNIDADE 8

TEMPORALIZACIÓN

Segundo trimestre. 

Inicio: Quinta semana de marzo. Dúas semanas e media. Trece sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 8

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Superficie: definición e uso.

Unidades de medida.

Área dos paralelogramos.

Área dos triángulos.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 8

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B3.1. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo facendo 

previsións razoables.

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, 

masas e superficies; elixindo a unidade e 

os instrumentos máis axeitados para medir 

e expresar unha medida, explicando de 

forma oral o proceso seguido e a estratexia 

utilizada.

CMCT

CCL

CAA

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, 

elixindo a unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida.

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 8

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

B3.2. Operar con diferentes 

medidas.

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade, masa e superficie en

forma simple dando o resultado na unidade 

determinada de antemán.

CMCT

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude.
CMCT

MTB3.2.4. Compara superficies de figuras 

planas por superposición, descomposición 

e medición.

CMCT

B3.5. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá adecuados 

ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, 

utilizando estratexias heurísticas, de 

razoamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando… e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

CMCT

CAA

CSIEE

B4.2. Comprender o método de 

calcular a área dun paralelogramo, 

triángulo, trapecio e rombo. Calcular 

a área de figuras planas.

MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: 

rectángulo, cadrado e triángulo.
CMCT

MTB4.2.2. Aplica os conceptos de 

perímetro e superficie de figuras para a 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 8

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

realización de cálculos sobre planos e 

espazos reais e para interpretar situacións 

da vida diaria.

Páx. 36



UNIDADE 9

TEMPORALIZACIÓN

Terceiro trimestre. 

Inicio: Terceira semana de abril. Tres semanas . Trece sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 9

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Ángulos: definición e uso.

Medida de ángulos. O grao.

Clases de ángulos.

Ángulos complementarios e 

suplementarios.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de CMCT
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 9

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

preguntas e na busca de respostas 

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.

CAA

CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B3.4. Coñecer o sistema 

sesaxesimal para realizar cálculos 

con medidas angulares.

MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida

dun xiro ou abertura.
CMCT

MTB3.4.2. Mide ángulos usando 

instrumentos convencionais.
CMCT

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas

de paralelismo, perpendicularidade, 

simetría, xeometría, perímetro e 

superficie para describir e 

comprender situacións da vida cotiá.

MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos 

en diferentes posicións: consecutivos, 

adxacentes, opostos polo vértice…

CMCT

B4.4. Identificar, resolver problemas MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos CMCT
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 9

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

que impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de 

exemplos contrarios), creando conxecturas,

construíndo, argumentando, e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

CAA

CCL

CSIEE

MTB4.4.2. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando 

as solucións no contexto e propoñendo 

outras formas de resolvelo.

CMCT

CAA
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UNIDADE 10

TEMPORALIZACIÓN

Terceiro trimestre. 

Inicio: Segunda semana de maio. Dúas semanas. Dez sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 10

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Os polígonos.

Os triángulos.

Os cuadriláteros.

A circunferencia e o círculo.

Figuras con eixe de simetría.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 10

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas

de paralelismo, perpendicularidade, 

simetría, xeometría, perímetro e 

superficie para describir e 

comprender situacións da vida cotiá.

MTB4.1.2. Traza unha figura plana 

simétrica doutra respecto dun eixe.
CMCT

B4.3. Utilizar as propiedades das 

figuras planas para resolver 

problemas.

MTB4.3.1. Identifica e diferencia os 

elementos básicos da circunferencia e 

círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, 

tanxente e sector circular.

CMCT

MTB4.3.2. Utiliza a composición e 

descomposición para formar figuras planas 

CMCT
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 10

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

e corpos xeométricos a partir doutras.

B4.4. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos 

que impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de 

exemplos contrarios), creando conxecturas,

construíndo, argumentando, e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

MTB4.4.2. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando 

as solucións no contexto e propoñendo 

outras formas de resolvelo.

CMCT

CAA

Páx. 42



UNIDADE 11

TEMPORALIZACIÓN

Terceiro trimestre. 

Inicio: Cuarta semana de maio. Dúas semanas e media. Trece sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 11

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

Escalas.

A cuadrícula do plano.

Posición no plano.

Simetrías e xiros no plano.

Posición no espazo.

Simetrías e xiros no espazo.

B1.1. Describir e analizar situacións 

de cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do traballo

científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas 

para cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 

preguntas e na busca de respostas 

CMCT

CAA

Páx. 43



MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 11

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para 

situacións semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas

de paralelismo, perpendicularidade, 

simetría, xeometría, perímetro e 

superficie para describir e 

comprender situacións da vida cotiá.

MTB4.1.3. Realiza ampliacións e reducións. CMCT

B4.4. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos 

que impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de 

exemplos contrarios), creando conxecturas,

CMCT

CAA

CCL

CSIEE
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 11

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

construíndo, argumentando, e tomando 

decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

MTB4.4.2. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando 

as solucións no contexto e propoñendo 

outras formas de resolvelo.

CMCT

CAA
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UNIDADE 12

TEMPORALIZACIÓN

Terceiro trimestre. 

Inicio: Segunda semana de xuño. Dúas semanas. Dez sesións.

MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 12

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

O azar.

Tabla de frecuencias.

Diagrama de barras. Polígono de 

frecuencias.

Diagrama de sectores.

A media e a moda.

O rango.

B1.1. Describir e analizar situacións de 

cambio para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade 

para facer predicións.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e leis

matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos e funcionais.

CMCT

CAA

B1.2 Coñecer algunhas características 

do método do traballo científico en 

contextos de situacións problemáticas 

a resolver.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 

resultados esperados e contrasta a súa validez 

valorando as vantaxes e os inconvenientes do 

seu uso.

CMCT

CAA

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 

exercicios e aplica as estratexias idóneas para 

cada caso.

CMCT

CSIEE

CAA

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de preguntas 

e na busca de respostas apropiadas, tanto no 

CMCT

CAA
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 12

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

estudo dos conceptos coma na resolución de 

problemas.
CCL

B1.4. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de 

resolucións de problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa conveniencia pola

súa sinxeleza e utilidade. 

CMCT

CAA

CSIEE

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, aprendendo para situacións 

semellantes futuras.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 

problemas resoltos e os procesos desenvoltos, 

valorando as ideas claves, aprendendo para 

situacións futuras semellantes.

CMCT

CAA

CSIEE

B5.1. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun conxunto 

de datos relativos ao contorno 

inmediato.

MTB5.1.1. Aplica de forma intuitiva a situacións 

familiares as medidas de centralización: a media 

aritmética, a moda e o rango.

CMCT

CAA

MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi 

sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 

sectoriais, con datos obtidos de situacións moi 

próximas.

CMCT

CAA

B5.2. Facer estimacións baseadas na 

experiencia sobre o resultado (posible, 

imposible, seguro, máis ou menos 

probable) de situacións sinxelas nas 

que interveña o azar e comprobar o 

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada

sobre as informacións que se presentan 

mediante gráficas estatísticas.

CMCT

CAA

CCL
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MATEMÁTICAS - 5º: UNIDADE 12

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

dito resultado.

B5.3. Observar e constatar que hai 

sucesos imposibles, sucesos que con 

case toda seguridade prodúcense ou 

que se repiten, sendo máis ou menos 

probable esta repetición.

MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter 

aleatorio.
CMCT

MTB5.3.2. Realiza conxecturas e estimacións 

sobre algúns xogos (moedas, dados, cartas, 

loterías…).

CMCT

CAA

B5.4. Identificar e resolver problemas 

da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a realidade 

e as matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

axeitados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución de 

problemas.

MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen 

dominio dos contidos propios da estatística e 

probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, 

de razoamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos contrarios…), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando decisións, valorando 

as consecuencias destas e a conveniencia da 

súa utilización.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE

MTB5.4.2. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e propoñendo outras 

formas de resolvelo.

CMCT

CAA

CCL

CSIEE
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5.- PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA DE MATEMÁTICAS

Competencias

clave
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

CL-MCT Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de

matemáticas en contextos del entorno inmediato.
CL-MCT Analiza y comprende, con ayuda de algunas pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones

entre los datos y contexto del problema) del entorno inmediato.
MCT-AA Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de  problemas  del

entorno inmediato, planificando su acción, organizando el trabajo y revisando su correcta ejecución.
AA Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del

entorno inmediato, revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e

interpreta la coherencia de las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de

resolución.
MCT Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de problemas que hay que resolver

del entorno inmediato, contrastando su validez y coherencia y valorando su utilidad y eficacia.
MCT Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas,

folletos publicitarios, rebajas, etc.).
MCT Identifica patrones,  regularidades y  leyes matemáticas en situaciones  de cambio,  en contextos

numéricos,  geométricos  y  funcionales  del  entorno  inmediato,  enumerando  semejanzas  y

diferencias.
MCT Realiza predicciones sobre los resultados esperados en la resolución de situaciones problemáticas

del entorno inmediato, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los

errores que se producen identificando posibles variables no controladas y elementos extraños.
MCT Profundiza en problemas una vez resueltos, planteados desde situaciones del entorno inmediato,

analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos.
AA-IEE Se plantea nuevos problemas, a partir  de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.
MCT-IEE Elabora informes en diferentes soportes (presentaciones, gráficos, textos, etc.) sobre el proceso de

investigación realizado a partir de cuestiones concretas de carácter matemático sobre el entorno

inmediato, exponiendo sus fases y valorando, con la ayuda de pautas definidas, los resultados y las

conclusiones obtenidas.
MCT-AA Practica el método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato,

siendo ordenado,  organizado y sistemático en la utilización de hojas de registro,  cuadernos de

notas, diarios, etc., en la revisión e introducción de las modificaciones pertinentes.
MCT-AA Planifica el proceso de trabajo en el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato

con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo

hacer?,  ¿no  me  he  equivocado  al  hacerlo?,  ¿la  solución  es  adecuada?,  ¿cómo  se  puede

comprobar?, etc.
MCT En el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato realiza estimaciones sobre los

resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso, teniendo

en cuenta las características de las informaciones o datos iniciales y el contexto de la situación. 
MCT Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones que hay que

resolver del entorno inmediato, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.
AA Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,

flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu

de superación.
AA Se plantea la resolución de retos y problemas del entorno inmediato con precisión, esmero e interés
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Competencias

clave
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas y utilizando la reflexión sobre

los errores como método de aprendizaje.
MCT-AA Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso, con

confianza y precisión.
MCT Plantea preguntas precisas y formuladas con corrección en la búsqueda de respuestas adecuadas,

tanto en el  estudio de los conceptos como en la resolución de problemas relacionados con el

entorno inmediato.
MCT-AA Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones y

uso de contraejemplos), para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.
MCT-IEE Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del entorno inmediato, valorando su

conveniencia por su sencillez y utilidad en función de referencias en situaciones y conocimientos

previos.
AA Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  del  entorno  inmediato  y  los  procesos  desarrollados,

valorando las ideas clave, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
D Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para

resolver problemas del entorno inmediato.
D Utiliza la  calculadora para  la  realización de cálculos  numéricos,  para aprender  y  para resolver

problemas del entorno inmediato.
MCT-D-IEE Realiza un proyecto relacionado con el entorno inmediato elaborando y presentando un informe con

documentos  digitales  (texto,  presentación,  imagen,  vídeo,  sonido,  mapa  conceptual,  etc.),

buscando,  analizando  y  seleccionando  la  información  relevante,  utilizando  la  herramienta

tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros.
MCT-CEC Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.

MCT Lee,  escribe  y  ordena en  textos  numéricos  y  de  la  vida  cotidiana,  números  hasta  el  millón  y

decimales hasta las centésimas, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de

posición de cada una de sus cifras.
MCT Utiliza los números ordinales en situaciones del entorno inmediato.
MCT Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta el millón y decimales

hasta las centésimas, utilizando razonamientos apropiados y considerando el valor de posición de

cada una de sus cifras.
MCT Descompone,  compone  y  redondea  números  naturales  hasta  el  millón  y  decimales  hasta  las

centésimas, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.
MCT Ordena números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas y los representa en la

recta numérica.
MCT Identifica los números negativos en contextos reales.
MCT Redondea mentalmente números decimales a la décima o centésima más cercana en situaciones

de resolución de problemas del entorno inmediato.
MCT Ordena fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador aplicando la relación

entre fracción y número decimal.
MCT Resuelve operaciones en expresiones numéricas con paréntesis.
MCT Utiliza diferentes tipos de números en contextos cercanos, identificándolos como operadores en la

interpretación y la resolución de problemas.
AA Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema mediante diferentes estrategias

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo y calculadora).
MCT Conoce y aplica los criterios de divisibilidad más sencillos, como por 2, 3, 5, y 10.
MCT Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MCT Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
MCT Resuelve  problemas  utilizando  la  multiplicación  para  realizar  recuentos  en  disposiciones

rectangulares en los que interviene la ley del producto.
MCT Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
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Competencias

clave
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

MCT Realiza sumas y restas de  fracciones con el  mismo denominador.  Calcula el  producto  de una

fracción por un número.
MCT Realiza sumas, restas y multiplicaciones con números decimales hasta las centésimas.
MCT Aplica el uso de los paréntesis en la resolución de operaciones combinadas.
MCT Asocia el concepto de porcentaje a una fracción.
MCT Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
MCT Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.
AA Utiliza  y  automatiza  algoritmos  estándar  de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  en  números

naturales  hasta  el  millón  y  decimales  hasta  las  centésimas  en  contextos  de  resolución  de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
MCT Descompone de forma aditiva y de forma aditiva-multiplicativa, números naturales menores de un

millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MCT Construye series numéricas (hasta el millón),  ascendentes y descendentes, de cadencias 2,  10

y100 a partir de cualquier número, y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5.
MCT Descompone números naturales menores de un millón atendiendo al valor posicional de sus cifras.
AA Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental.

MCT Identifica múltiplos y divisores de 2, 3, 5, 6, 9 y 10 utilizando las tablas de multiplicar.
MCT Calcula los primeros múltiplos de un número natural menor de 100.
MCT Calcula todos los divisores de un número natural menor de 100.
MCT Descompone números decimales hasta las centésimas atendiendo al valor posicional de sus cifras.
AA Usa de forma ágil estrategias de cálculo mental explicando de forma oral el proceso seguido.

MCT Estima y redondea el  resultado de un cálculo valorando la respuesta en situaciones de la vida

cotidiana.
D Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas.

MCT Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato que suponen la lectura,

escritura, interpretación y ordenación de números naturales hasta el millón y decimales hasta las

centésimas aplicando operaciones de suma, resta, multiplicación y división.
AA Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas relacionados con situaciones del

entorno inmediato, revisando las operaciones y las unidades de los resultados y comprobando e

interpretando  en  el  contexto  la  coherencia  de  las  soluciones  y  proponiendo  otras  formas  de

resolverlo.
MCT Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, peso/masa y superficie en

el entorno inmediato.
MCT-CL Estima longitudes, capacidades, masas en situaciones del entorno inmediato, eligiendo la unidad y

los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida y explicando de forma oral el

proceso seguido y la estrategia utilizada.
MCT Mide  longitudes,  capacidades  y  masas  del  entorno  inmediato,  utilizando  instrumentos

convencionales (cinta métrica, balanza, litro, etc.) y no convencionales expresando el resultado en

la unidad más adecuada, justificando el proceso y la unidad empleada.
MCT Suma  y  resta  medidas  de  longitud,  capacidad,  masa  y  superficie,  obtenidas  en  el  entorno

inmediato, en forma simple, expresando el resultado en la unidad determinada de antemano.
MCT Expresa  en  forma simple  una medición  de  longitud,  capacidad,  masa o  superficie  del  entorno

inmediato dada en forma compleja y viceversa.
MCT Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad, masa o superficie) del

entorno inmediato.
MCT Compara superficies de figuras planas reconocibles en el entorno inmediato por superposición y

descomposición.
CL-MCT Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en la medición

y el tratamiento de longitudes, masas, capacidades y superficies en el entorno inmediato.
MCT-CL Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato utilizando las unidades de

medida (longitud, masa, capacidad y superficie) más usuales, convirtiendo unas unidades en otras
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Competencias

clave
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas y

explicando el proceso seguido.
MCT Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: segundo, minuto, hora, día,

semana y año.
MCT Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
MCT Lee en relojes analógicos y digitales.
MCT Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando las medidas temporales y sus relaciones.
MCT Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.
MCT Mide ángulos usando el transportador.
MCT Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
MCT Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema

monetario de la Unión Europea, utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales

como figuradas.
MCT Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.
MCT Resuelve  problemas relacionados  con  situaciones  del  entorno  inmediato  utilizando medidas  de

longitud, superficie, masa, capacidad, angulares, tiempo y moneda.
MCT Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias en su entorno inmediato, en

creaciones personales, imágenes, fotografías, dibujos, etc.
MCT Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el

vértice, etc. en dibujos, edificios, obras de arte, objetos familiares, etc.
CL-MCT Describe posiciones y movimientos indicando situación, ángulos, giros y distancias respecto a un

punto dado, etc.  en desplazamientos e itinerarios en el  entorno inmediato,  fotografías,  dibujos,

croquis, etc.
MCT Realiza  escalas  y  gráficas  sencillas  de  espacios  acotados  del  entorno  escolar,  para  hacer

representaciones elementales.
MCT Identifica en situaciones muy sencillas del entorno inmediato la simetría de tipo axial y especular.
MCT Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical u horizontal utilizando una pauta

milimetrada.
MCT Realiza ampliaciones y reducciones de dibujos de figuras planas utilizando una pauta milimetrada
MCT Clasifica  triángulos  y  cuadriláteros  atendiendo  a  sus  lados  y  sus  ángulos  e  identificando

manipulativamente las relaciones entre sus lados y entre sus ángulos. 
D-AA Utiliza  instrumentos  de  dibujo  y  aplicaciones  informáticas  sencillas  para  la  construcción  y

exploración de formas geométricas de su entorno. 
MCT Calcula el perímetro de figuras planas y el área de cuadrados y rectángulos a partir de la medida de

sus lados.
AA Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre

espacios del entorno escolar y para interpretar situaciones de la vida diaria (construir un objeto,

embaldosar un suelo, pintar una habitación, etc.).  
MCT Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
MCT Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y círculo: centro, radio,  diámetro,

cuerda, arco, semicírculo, segmento y sector circular.
MCT Calcula la longitud de la circunferencia y el área.

MCT-AA Forma figuras planas y cuerpos geométricos a partir de la composición o descomposición de otras,

describiendo  aspectos  concretos  del  resultado  (número  de  lados,  ángulos,  caras,  etc.),

comparándolos con objetos de la vida cotidiana.
CL-MCT Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados en objetos cotidianos, dibujos, planos,

imágenes, fotografías, etc. estableciendo relación de los prefijos que forman sus nombres con otras

palabras que los contienen.
MCT Reconoce e identifica poliedros,  prismas y pirámides en el entorno inmediato,  describiendo sus

elementos básicos.
MCT Reconoce  e  identifica  cuerpos  redondos  (cono,  cilindro  y  esfera)  en  el  entorno  inmediato,
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Competencias

clave
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

describiendo sus elementos básicos.
CL-MCT Comprende y describe posiciones, recorridos y movimientos en el entorno inmediato e interpreta y

elabora  sus  representaciones  espaciales  en  croquis  de  itinerario,  planos,  etc.,  utilizando  las

nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y

superficie).
CL Interpreta  y  describe  situaciones,  mensajes  y  hechos  de  la  vida  diaria  utilizando las  nociones

geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y superficie):

indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.
MCT Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno inmediato utilizando las

propiedades  de  las  figuras  planas  y  los  conceptos  básicos  de  perpendicularidad,  paralelismo,

posición, movimiento y simetría.
MCT Recoge  datos  cualitativos  y  cuantitativos  en  situaciones  familiares  y  los  registra  en  tablas,

diagramas de barras, lineales, circulares y otros tipos de gráficos.
MCT Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos para

construir tablas de frecuencia absoluta.
MCT Aplica  de  forma  intuitiva  a  situaciones  familiares  los  conceptos  de  media  aritmética,  rango,

frecuencia y moda.
MCT Realiza e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales, circulares y otros tipos de

gráficos), con datos obtenidos en situaciones del entorno inmediato.
MCT-AA Hace y argumenta estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible,

seguro, más o menos probable) de situaciones del entorno inmediato en las que interviene el azar.
MCT Identifica situaciones del entorno inmediato de carácter aleatorio.
MCT Hace estimaciones sobre la probabilidad de obtener un resultado en una situación real o simulada

de juego habitual del alumnado en el que interviene el azar.
MCT Resuelve  problemas  de  estadística  y  probabilidad  relacionados  con  situaciones  del  entorno

inmediato utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las

relaciones y uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando y tomando

decisiones, valorando las consecuencias de estas y la conveniencia de su utilización.
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6.- MÍNIMOS ESIXIBLES

1. Toma  decisións  nos  procesos  de  resolucións  de  problemas  valorando  as

consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

2. Iniciase na formulación de preguntas e na busca de respostas apropiadas, tanto no

estudo dos conceptos coma na resolución de problemas.

3. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións

e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o

valor de posición de cada unha das súas cifras.

4. Utiliza os números ordinais en contextos reais.

5. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números (decimais ata as milésimas,

naturais e fraccións), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de

posición das cifras.

6. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais interpretando o valor

de posición das súas cifras.

7. Reduce  dúas  ou  máis  fraccións  a  común  denominador  e  calcula  fraccións

equivalentes.

8. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima.

9. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal.

10.Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

11. Realiza operacións con números naturais: suma, resta, multiplicación e división.

12. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división.

13.Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominados. 

14.Calcula o produto dunha fracción por un número.

15.Realiza operacións con números decimais. 

16.Calcula os primeiros múltiplos dun número dado.

17.Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. 

18.Calcula o mcm e o mcd.

19.Aplica a xerarquía das operacións e os usos das parénteses.

20.Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando

estratexias heurísticas,  de razoamento (clasificación,  recoñecemento das relacións,

uso  de  exemplos  contrarios),  creando  conxecturas,  construíndo,  argumentando  e

tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.
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21. Identifica as unidades do SMD. Lonxitude , capacidade, masa, superficie e volume.

22.Estima  lonxitudes,  capacidades,  masas  e  superficies;  elixindo  a  unidade  e  os

instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma

oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.

23.Mide  con  instrumentos,  usando  estratexias  e  unidades  convencionais  e  non

convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida.

24.Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie dando o resultado

na unidade determinada de antemán.

25.Expresa de forma complexa e incomplexa as medidas de lonxitude,  capacidade e

masa.

26.Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relacións.

27.Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos.

28.Le en reloxos analóxicos e dixitais.

29.Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións.

30.Mide ángulos usando instrumentos convencionais

31.Resolve  problemas  de  medida,  utilizando  estratexias  heurísticas,  de  razoamento

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios...), creando

conxecturas, construíndo, argumentando...  e tomando decisións, valorando as súas

consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

32.Reflexiona  sobre  o  proceso  seguido  na  resolución  de  problemas  revisando  as

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as

solucións no contexto, buscando outras formas de resolvelo .

33.dentifica  e  representa  ángulos  en  diferentes  posicións:  consecutivos,  adxacentes,

opostos polo vértice...

34.Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe. 

35.Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo.

36.Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos

sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria.

37. Identifica e diferenza os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio,

diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.

38.Resolve  problemas  xeométricos  que  impliquen  dominio  dos  contidos  traballados,

utilizando  estratexias  heurísticas  de  razoamento  (clasificación,  recoñecemento  das

relacións,  uso  de  exemplos  contrarios),  creando  conxecturas,  construíndo,

argumentando,  e  tomando  decisións,  valorando  as  súas  consecuencias  e  a
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conveniencia da súa utilización.

39.Realiza  e  interpreta  gráficos  moi  sinxelos:  diagramas  de  barras,  poligonais  e

sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.

40.Realiza  conxecturas  e  estimacións  sobre  algúns  xogos  (moedas,  dados,  cartas,

loterías...).

41. Identifica situacións de carácter aleatorio.

42.Resolve  problemas  que  impliquen  dominio  dos  contidos  propios  da  estatística  e

probabilidade,  utilizando  estratexias  heurísticas,  de  razoamento  (clasificación,

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios...),  creando conxecturas,

construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas

e a conveniencia da súa utilización.
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