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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 
▪ MTB1.3.2. Iniciase na formulación de preguntas e na busca de respostas 
apropiadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución de problemas. 

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. 

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. 

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. 
▪ 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. 

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. 
▪ MTB2.2.2. Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por 
comparación, representación na recta numérica e transformación duns 
noutros. 

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. 

▪ MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou 
milésima máis próxima. 

▪ MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e 
número decimal. 
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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. 
▪ 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. 

▪ MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes 
estratexias. 

B2.5. Operar cos números tendo en 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. 

▪ MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. 
Calcula o produto dunha fracción por un número. 

▪ MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais. 

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. 

▪ MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-
multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de 
posición das súas cifras. 

▪ MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de 
multiplicar. 

▪ MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado. 
▪ MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. 
▪ MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd. 
▪ MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo o valor de 

posición das súas cifras. 
▪ MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 
▪ MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado de un cálculo valorando a 
resposta. 

B2.7. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar 

▪ MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 
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a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

(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.  

▪ 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. 

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. 

▪ MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

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. 

▪ MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, 
capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa. 

▪ MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

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. 

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. 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, 
perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e superficie para 

▪ MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: 
consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice… 
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describir e comprender situacións da vida cotiá. ▪ MTB4.1.2. Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe. 

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. 

▪ MTB4.3.2. Utiliza a composición e descomposición para formar figuras 
planas 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. 

▪ 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. 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de 
datos relativos ao contorno inmediato. 

▪ MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de 
barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas. 

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 dito resultado. 

▪ MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións 
que se presentan mediante gráficas estatísticas. 

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. 
▪ MTB5.3.2. Realiza conxecturas e estimacións sobre algúns xogos 
(moedas, dados, cartas, loterías…). 

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. 
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▪ 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Avaliación continua. 
 

 - Contacto coas familias a través de correo electrónico, Abalar Móbil, o 
blogue www.tatatateach.com e Instagram. 

 
- Observación e valoración das producións do alumnado, apoiándome 
tamén nas achegas das familias. 

Instrumentos: 
- Lista de control/Rexistro de participación en actividades para observar ao 
alumnado e a resposta das familias. 
 

 - Diario persoal, para avaliar ao alumnado como a min mesma, así como 
tamén o proceso de ensino-aprendizaxe, anotarei avances, logros e 
dificultades que me transmitan do contacto co alumnado e coas familias. 

 
- Programación didáctica. Revisión da mesma e 
adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 
 
- Resultados en actividades interactivas deseñadas con: liveworksheets, 
kahoot e wordwall, entre outras. 

Cualificación final 

-  A referencia  para o procedemento para a obtención da cualificación final 
de curso serán os criterios de avaliación e as estándares de aprendizaxe 
anteriormente citados.  
 
- Para a cualificación final, tomarei como referencia o disposto nas 
Instrucións do 27 de abril do 2020, nas que se explicita que se terán en 
conta as aprendizaxes dos dous primeiros trimestres así como as 
actividades desenvolvidas neste último trimestre, que en ningún caso 
perxudicará á nota final do alumnado. 

http://www.tatatateach.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades programadas para o 3º trimestre serán 
maioritariamente de repaso e reforzo do traballado no 1º e 2º 
trimestre. E por outra banda, realizaremos tarefas de introdución aos 
contidos de xeometría e de estatística programados para o 3º 
trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A totalidade do alumnado do grupo de 5º EP conta con dispositivos 
electrónicos, polo que a metodoloxía empregada é maioritariamente 
telemática.  
 
Outra das decisións metodolóxicas máis relevantes tomadas foi que as 
tarefas debían ser auto correctivas e interactivas, para facilitar o 
proceso de corrección e facilitar que as familias non tivesen que estar 
excesivamente pendentes de enviar tarefas, que lles chegasen 
corrixidas, etc. 
 
Por outra banda, decidiuse que as tarefas tivesen un marcado carácter 
lúdico para motivar ao alumnado nesta situación de por si tan 
complexa. 
 
En relación á comunicación co alumnado e coas familias, realízase por 
diversos medios para poder atender á diversidade de familias: Abalar 
Móbil, mensaxería de EDIXGAL, correo electrónico, Blogue e 
Instagram. 
 
Un aspecto importante da metodoloxía é a coordinación coas familias, 
para unificar criterios e pautas de actuación intentando implicar aos 
pais/nais no quefacer educativo como guías e orientadores deste 
excepcional momento que estamos a vivir. Para poder levar a cabo 
todo isto, flexibilicei ao longo de todo o día, o meu horario para 
atender as demandas, consultas, dúbidas... das familias a través dos 
distintos medios de comunicación. 
 

     Tomando como referencia o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, 
terase en conta a diversidade de cada un dos nosos alumnos e 
alumnas, sabendo que cada un deles ten os seus propios intereses, 
ritmos, capacidades, necesidades, limitacións e por suposto, un 
ambiente socio-familiar diferente e debemos atender a todas e cada 
unha desas diferenzas. Faise por tanto necesaria a adopción e 
utilización de estratexias efectivas que garantan esta atención á 
diversidade, baseándonos dun xeito común en principios inclusivos, 
integradores e non discriminatorios. 

Materiais e recursos 
Todas as propostas de actividades implican contar con recursos TIC 
(vídeo, teléfono, ordenador, tablet) para o acceso aos diferentes 
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enlaces web propostos. Esta decisión foi tomada despois de ter 
confirmado a través do contacto coas familias que todas podían 
acceder ás propostas, polo menos a través do móbil. 
 
Acordamos a seguinte organización semanal, xeral e flexible: 

 
- Luns:  
“Calientacocos do día”: problema de pensamento lateral que 

facemos cada día para iniciar a sesión de Matemáticas, 
entregarase un documentos con todos os “calientacocos” da 
semana”. 

LiveWorksheet: ficha interactiva de repaso. A través de este recurso 
o alumnado pode realizar as tarefas da ficha de xeito interactivo, 
autocorrixilas e enviar o documento á docente sen usar 
ningunha conta de correo electrónico (envío do enlace á ficha). 

 
- Martes: 
Kahoot: xogos interactivos e auto correctivos que rexistran os 

resultados do alumnado, cada semana deseño un ou varios 
kahoots con contidos de repaso do traballado presencialmente 
na aula (envío dun PIN para poder xogar). 

 
- Mércores: 
Wordwall: viedoxogo interactivo e autocorrectivo que xera 

estadísticas sobre os resultados do alumnado, cada semana 
deseño un videoxogo interactico de repaso do traballado 
presencialmente na aula (envío de enlace ao videoxogo). 

 
- Xoves: 
“Merenda matemática”: cada semana deseño un taller combinando 

cociña e Matemáticas (xeometría). Cada taller é gravado e subo 
unha entrada ao meu blogue http://www.tatatateach.com na 
que explico pormenorizadamente o taller e os contidos 
xeométricos que nel se traballan. A primeira foi un taller sobre 
xeometría en 2D e a segunda un taller sobre xeomertía en 3D, 
sobre pirámides. O alumnado mándame fotos/vídeos das súas 
“merendas matemáticas” por correo electrónico. 

 
- Venres: 
Videoconferencia a través da plataforma Webex: na 

videoconferencia resolvemos dúbidas do traballado durante a 
semana, realizamos un xogo de cálculo mental e poñémonos ao 
día, xa que o contacto social e o aspecto emocional é 
imprescindible para o benestar do alumnado e polo tanto tamén 
no proceso de aprendizaxe. 

Solucións dos “Calientacocos”: o venres subo un documentos 
coas solucións dos “calientacocos” de toda a semana. 

http://www.tatatateach.com/
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4. Información e publicidade 
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Información ao 
alumnado e ás 

familias 

En relación á comunicación co alumnado e coas familias, estou a 
empregar diversos procedementos e medios para poder atender á 
diversidade de familias:  

 
• - Espazo Abalar/ Abalar Móbil: acceder ás cualificacións do alumnado, 

mensaxes individuais/grupais ás familias. 
 
• - Correo electrónico: para que poidan remitirme o resultado de 

propostas feitas non interactivas como as “merendas matemáticas”. 
 
• - Uso da Web do centro: onde se enlaza ao meu blogue. 
 

- Mensaxería de EDIXGAL: para estar en contacto co alumnado, que 
este me envíde dúbidas, informalos sobre actividades subidas á aula 
virtual, etc. 
 
- Blogue: onde se desenvolven máis pormenorizadamente tarefas 
como as “Merendas matemáticas”. 
 
-  Instagram: onde tamén se comparten e anuncian tarefas. 
 
Cabe mencionar que estou atendendo ao alumnado e ás súas familias 
fóra do horario escolar, en días non lectivos, etc. Para facilitar a 
conciliación e para contribuír ao benestar emocional do meu alumnado 
e das súas familias. 

Publicidade  
Ademais da publicación obrigatoria na páxina web do centro, 
publicarase en EDIXGAL e nos medios indicados no apartado anterior. 


