
CEIP VISTAHERMOSA.- PROGRAMACIÓNS 
DIDACTICAS

ÁREA MATEMÁTICAS
CICLO/CURSO 3º-5º

OBXECTIVOS

• Ler, escribir descomponer nºs de ata seis cifras
• Dominar as operación básicas  e a súa aplicación  a problemas.
• Coñecer o sistema métrico, decimais,fracións  e realizar distintas operación.
• Coñecer as unidades de tempo e transformalas de incomplexas a complexas e 

viceversa.
• Recoñecer os distintos ángulos  e utilizar os aparellos de medida.
• Recoñecer os polígonos regulares.Calcular o perímetro e área.
• Construir escalas básicas de barras.

CONTIDOS TEMPORIZADOS

1º TRIMESTRE

• Valor de posición  dunha cifra nun nº
• Comparación de nºs
• Multiplicación e división por varias cifras
• A escala decimal.Aproximación dun cociente decimal.
• Suma , resta, multiplicación de decimais
• División dun decimal entre un enteiro

Programacións didácticas. Inspección educativa. Ceip. Vistahermosa. Curso 2009/10



                                    2º TRIMESTRE

• As  fraccións: termos ,lectura, escritura, representación gráfica.
• Suma  e resta de fraccións; resolución de problemas
• Operacións  con medidas de lonxitude, capacidade ,peso.
• Paso  de unidades complexas  a imcomplexas e viceversa.
• Operacións con medidas  de tempo, complexas e incomplexas.

                                         3º TRIMESTRE

• Os  ángulos, recto, agudo, obtuso, plano, completo.
• Utilización do trnsportador para medir ángulos.
• Triángulos clasificación elementos
• Cuadriláteros: clases. Circunferencia e círculo.
• Perímetro e área do triángulo, cadrado  rombo e romboide.
• Cálculo de distancias reais en función da escala. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Le e escribe correctamente nºs de  distintas cifras.
• Domina as operación básicas e sabe aplicalas a problemas.
• Coñece o sistema mátrico e realiza ben as reduccións.
• Realiza operación con nºs decimais.
•  Coñece os termos das fraccións e realiza operación con elas.
• Recoñece e sabe medir  as distintas clases de ángulos.
•  Sabe calcular  os perímetros e areas  de algún polígonos

•

Programacións didácticas. Inspección educativa. Ceip. Vistahermosa. Curso 2009/10



MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA (final 
de ciclo)

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

• Realizar as probas que corresponden as  unidades.
• Observar os traballos reaqlizados nos cadernos.
• Premiar os traballos limpos e ben presentados.
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