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a) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Os puntos recollidos nesta programación son os que aparecen como mínimos na Resolución 15 xullo 2016 (DOG 1 agosto), a excepción dos apartado i) e j) 

por ser específicos para a ESO 
 

Esta programación foi realizada tendo en conta o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia onde se establece a distribución horaria de catro sesións semanais  desta área para o cuarto curso de primaria. 
 

Mirando ao noso redor as matemáticas están presentes en todos os aspectos da vida das persoas, no seu traballo, nas rutinas diarias, nos medios de 

comunicación, … A matemática, tanto histórica como socialmente, forma parte da nosa cultura e os individuos deben ser capaces de apreciala e 

comprendela. É útil e incluso imprescindible para a vida cotiá e para o desenvolvemento das actividades profesionais de todo tipo; porque nos axuda a 

comprender a realidade que nos rodea; e tamén, porque a súa aprendizaxe contribúe á formación intelectual xeral, potenciando as capacidades cognitivas 

de nenos e nenas. 
 

Teranse en conta, polo tanto, situacións contextualizadas para o deseño das actividades e tarefas dentro desta área, de xeito que as mesmas animen ao 

alumnado a desenvolver as súas aprendizaxes. Búscase que acaden unha alfabetización numérica eficaz, que os leve a enfrontarse con éxito a situacións nas 

que interveñan os números e as súas relacións. Utilizando as matemáticas en contextos funcionais, relacionados con situacións da vida cotiá, posibilitaremos 

unha progresiva adquisición de coñecementos máis complexos, a partir das experiencias e dos coñecementos previos. 
 

Alumnado. Esta programación vai dirixida ao alumnado de 4º curso de Educación Primaria do CPI de San Sadurniño, que consta de 24 alumnos/as  

Profesorado. 

- Titora de 4º: Margarita Chao Vázquez 

- Educación Musical: Ana Mª Vázquez Rico 

- Lingua Inglesa : Mª Mar López Somoza 

- Pedagoxía Terapéutica: Mª Carmen Vázquez López 

- Audición e Linguaxe: Inés Veiga Fernández  

- Relixión Católica: Manuela Mª Filgueira Rico. 
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b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Segundo se recollen no artigo 5, as competencias clave que debemos desenvolver son: 
 

1. Comunicación lingüística (CLL) / 2.- Matemática e ciencia e tecnoloxía (CMCT) / 3.- Dixital (CD) / 4.- Aprender a aprender (CAA) / 5.- Sociais e cívicas (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) / 7.- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

Os contidos da área de Matemáticas oriéntanse de maneira prioritaria a garantir o desenvolvemento da CMCT en todos e cada un dos seus aspectos. Esta 

competencia está presente na comprensión dos diferentes tipos de números e as súas operacións, así como na utilización de diversos contextos para a 

construción de novos coñecementos matemáticos; construíndo conceptos e avaliando a veracidade das ideas expresadas; na habilidade para identificar os 

distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; tamén cando empregamos os medios para comunicar os resultados da actividade 

matemática ou cando utilizamos os coñecementos e as destrezas propias da área nas situacións que o requiran, tanto para obter conclusións como para 

tomar decisións con confianza. A contribución á competencia matemática conséguese na medida en que a aprendizaxe de eses contidos precisamente á súa 

utilidade para enfrontarse ás múltiples ocasións nas que utilizan as matemáticas fóra da aula. O desenvolvemento do pensamento matemático contribúe ás 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía porque fai posible unha mellor comprensión e unha descrición máis axustada do entorno 
 

A área de matemáticas contribúe á CD en varios sentidos. Por unha parte porque proporciona destrezas asociadas ao uso dos números, tales como a 

comparación, a aproximación ou as relacións entre as diferentes formas de expresalos, facilitando así a comprensión de informacións que incorporan 

cantidades ou medidas. Á iniciación ao uso de calculadoras e de ferramentas tecnolóxicas para facilitar a comprensión de contidos matemáticos está tamén 

unida ao desenvolvemento da CD. 
 

Con relación á CSIEE, a resolución de problemas ten, cando menos, tres vertentes complementarias asociadas ao desenvolvemento desta: a planificación, a 

xestión dos recursos e a valoración dos resultados. A planificación está aquí asociada á comprensión en detalle da situación plantexada para trazar un plan, 

buscar estratexias e para tomar decisións; a xestión dos recursos inclúe a optimización dos procesos de resolución; por último, a avaliación periódica do 

proceso ea valoración dos resultados permiten facer fronte a outros problemas ou situacións con maiores posibilidades de éxito. Na medida en que a 

ensinanza das matemáticas incida nestes procesos e se plantexen situacións abertas, verdadeiros problemas, mellorarase a contribución da área a esta 

competencia. Actitudes asociadas á confianza na propia capacidade para enfrontarse con éxito a situacións incertas están incorporadas a través de 

diferentes contidos do currículo. 
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O carácter instrumental dunha parte importante dos contidos da área proporciona valor para o desenvolvemento da CAA. A miúdo é requisito para a 

aprendizaxe a posibilidade de utilizar as ferramentas matemáticas básicas ou comprender informacións que utilizan soportes matemáticos. Para o 

desenvolvemento desta competencia é necesario incidir dende a área nos contidos relacionados coa autonomía, a perseveranza e o esforzo ao abordar 

situacións de crecente complexidade, a sistematización, a mirada crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. Por 

último axuda á reflexión sobre que se ten aprendido, que falta por aprender, como e para que, o que potencia o desenvolvemento de estratexias que 

facilitan o aprender a aprender. 
 

Para fomentar o desenvolvemento da CCL dende a área de Matemáticas débese insistir en dous aspectos. Por unha parte a incorporación do esencial da  

linguaxe matemática á expresión habitual, a axeitada precisión no seu uso e a utilización das linguaxes gráfica e estatística, esenciais para interpretar a 

información sobre a realidade. Por outra parte, é necesario incidir nos contidos asociados á descrición verbal dos razoamentos e dos procesos. Trátase 

tanto de facilitar a expresión como de propiciar la escoita das explicacións dos demais, o que desenvolve a propia comprensión, o espírito crítico e a mellora 

das destrezas comunicativas. 
 

As Matemáticas contribúen á CCEC dende a consideración do coñecemento matemático como contribución ao desenvolvemento cultural da humanidade. 

Así mesmo, o recoñecemento das relacións e formas xeométricas axuda na análise de determinadas producións artísticas, facilitando a posibilidade de 

utilizar os coñecementos matemáticos na creación das propias obras. 
 

Os contidos das ciencia sociais (economía, climatoloxía, xeografía, poboación, produción, etc.) exprésanse en termos numéricos, gráficos, etc.. Por exemplo, 

la interpretación de pirámides de poboación, de gráficos económicos sobre o valor das cousas e climogramas abórdanse dende a área de matemáticas para 

desenvolver aspectos vinculados coa CSC. A aportación a esta competencia adquire unha dimensión singular, a través do traballo en equipo onde se 

aprenden a aceptar outros puntos de vista distintos ao propio, en particular á hora de utilizar estratexias persoais de resolución de problemas. 
 

Na páxina seguinte amósase unha táboa onde pode verse o perfil competencial desta área : 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B1-1.        

B1-2.        

B1-3.        

B1-4.        

B1-5.        

B1-6.        

B1-7..        

B1-8.        

B1-9        

B1-10.        

B1-11.        

B1-12.        

B1-13.        
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BLOQUE 2. NÚMEROS COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B2-1.        

B2-2.        

B2-3.        

B2-4.        

B2-5.        

B2-6.        

B2-7.        

B2-8.        

B2-9.        

 

BLOQUE 3. MEDIDA 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B3-1.        

B3-2.        

B3-3.        
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B3-4.        

B3-5.        

B3-6.        

B3-7.        

B3-8.        

 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B4-1.        

B4-2..        

B4-3.        

B4-4.        

B4-5.        

B4-6.        

B4-7.        
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BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B5-1.        

B5-2.        

B5-3.        

B5-4.        

B5-5.        
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c) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

OBXECTIVOS 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1-3. 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. 

B1-4. Afondar en problemas resoltos, propoñendo pequenas variacións nos datos, outras preguntas, etc. 

B1-5. Realizar e presentar informes sinxelos sobre o desenvolvemento, resultados e conclusións obtidas no proceso de investigación. 

B1-6. 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 para a resolución de problemas. 

B1-7. Coñecer algunhas características do método de traballo científico en contextos de situacións problemáticas que hai que resolver. 
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B1-8. Planificar e controlar as fases do método de traballo científico en situacións adecuadas ao nivel. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 

B1-11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situacións similares futuras. 

B1-12. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando información relevante na 
internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións deles. 

B1-13. Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o cálculo, para coñecer os principios matemáticos e resolver problemas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturais, enteiros, fraccións e decimais ata as 
milésimas). 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

B2-3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades 
das operacións, en situacións de resolución de problemas. 
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B2-4. Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se usan segundo a natureza do cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora). 

B2-5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

B2-6. Operar cos números tendo en conta a xerarquía das operacións, aplicando as propiedades delas, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), 
decidindo sobre o uso máis adecuado. 

B2-7. Iniciarse no uso das porcentaxes e da proporcionalidade directa para interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos da 
vida cotiá. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándares de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, na comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3-1. Seleccionar, instrumentos e unidades de medida usuais, facendo previamente estimacións e expresando con precisión medidas de lonxitude, 
superficie, peso/masa, capacidade e tempo, en contextos reais. 

B3-2. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo e 
facendo previsións razoables. 

B3-3. Operar con diferentes medidas. 
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B3-4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de 
medida máis adecuadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas. 

B3-5. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

B3-6. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 

B3-7. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

B3-8. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

B4-1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender situacións 
da vida cotiá. 

B4-2. Coñecer as figuras planas: cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo. 

B4-3. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, triángulo, trapecio e rombo. Calcular a área de figuras planas. 

B4-4. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. 
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B4-5. Coñecer as características de corpos xeométricos e aplicalas para clasificar poliedros, prismas, pirámides e corpos redondos (cono, cilindro e esfera) e 
os seus elementos básicos. 

B4-6. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

B4-7. 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 e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

B5-1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, 
diagramas lineais, comunicando a información. 

B5-2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos ao contorno inmediato. 

B5-3. Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible, imposible, seguro, máis ou menos probable) de situacións sinxelas en que 
interveña o azar e comprobar ese resultado. 

B5-4. Observar e constatar que hai sucesos imposibles, sucesos que con case toda a seguridade se producen, ou que se repiten, sendo máis ou menos 
probable esta repetición. 

B5-5. 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 e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 
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d) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 B1.1. Planificación do proceso 
de resolución de problemas: 
análise e comprensión do 
enunciado. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: facer un debuxo, 
unha táboa, un esquema da 
situación, ensaio e erro 
razoado, operacións 
matemáticas axeitadas etc. 
Resultados obtidos. 

 B1.1. Expresar verbalmente de 
forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun 
problema. 

 MTB1.1.1. 
Comunica 
verbalmente de 
forma razoada o 
proceso seguido 
na resolución dun 
problema de 
matemáticas ou 
en contextos da 
realidade. 

 Ao longo do curso  Utiliza os tres pasos para resolver un 
problema:datos, operación, solución. 

 B1.2. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios 
e comprobando as solucións 
obtidas. 

 MTB1.2.1. 
Reflexiona sobre 
o proceso de 
resolución de 
problemas: revisa 
as operacións 
utilizadas, as 
unidades dos 
resultados, 
comproba e 
interpreta as 
solucións no 
contexto da 
situación, busca 

 Busca alternativas para resolver un 
problema. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

  outras formas de 
resolución etc. 

  

 MTB1.2.2. Utiliza 
estratexias 
heurísticas e 
procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas. 

 Resolve problemas axudándose dun 
debuxo ou táboa. 

 MTB1.2.3. Realiza 
estimacións e 
elabora 
conxecturas sobre 
os resultados dos 
problemas a 
resolver, 
contrastando a 
súa validez e 
valorando a súa 
utilidade e 
eficacia. 

 Realiza estimacións sobre os 
resultados esperados e contrasta a 
súa validez. 

 MTB1.2.4. 
Identifica e 
interpreta datos e 
mensaxes de 
textos numéricos 
sinxelos da vida 

 Interpreta datos en textos numéricos 
da vida cotiá. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

  cotiá (facturas, 
folletos 
publicitarios, 
rebaixas...). 

  

 B1.2. Proposta de pequenas 
investigacións en contextos 
numéricos, xeométricos e 
funcionais. 

 B1.3. Profundar en problemas 
resoltos propoñendo pequenas 
variacións nos datos, outras 
preguntas etc. 

 MTB1.3.1. 
Profunda en 
problemas unha 
vez resoltos, 
analizando a 
coherencia da 
solución e 
buscando outras 
formas de 
resolvelos. 

 Busca outras formas de resolver un 
problema. 

 MTB1.3.2. 
Formula novos 
problemas, a 
partir dun resolto: 
variando os datos, 
propoñendo 
novas preguntas, 
conectando coa 
realidade, 
buscando outros 
contextos, etc. 

 Formula novos problemas a partir de 
un xa resolto. 

 B1.3. Acercamento ao método 
de traballo científico mediante 

 B1.4. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá, 

 MTB1.4.1. 
Practica o método 

 Progresa na organización do traballo. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

o estudo dalgunhas das súas 
características e a súa práctica 
en situacións sinxelas. 

axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados para a resolución de 
problemas. 

científico sendo 
ordenado, 
organizado e 
sistemático. 

  

 B1.4. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

 B1.5. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

 MTB1.5.1. 
Desenvolve e 
amosa actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas: 
esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da 
crítica razoada. 

 Esfórzase para realizar o traballo 
matemático. 

 B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas e presentar 
resultados. 

 B1.6. Integración nas 
tecnoloxías da información e a 

 B1.6. Utilizar os medios 
tecnolóxicos de modo habitual 
no proceso de aprendizaxe, 
buscando, analizando e 
seleccionando información 
relevante en internet ou en 
outras fontes elaborando 
documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións. 

 MTB1.6.1. Utiliza 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
a realización de 
cálculos 
numéricos, para 
aprender e 
resolver 
problemas. 

 Utiliza a calculadora para realizar 
cálculos numéricos. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

comunicación no proceso de 
aprendizaxe. 

    

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 B2.1. Números naturais, 
decimais e fraccións. 

 B2.2. A numeración romana. 

 B2.3. Orde numérica. 
Utilización dos números 
ordinais. Comparación de 
números. 

 B2.4. Nome e grafía dos 
números de máis de seis 
cifras. 

 B2.5. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de 
numeración decimal: 
unidades, decenas, centenas 
etc. 

 B2.6. O sistema de 
numeración decimal: valor 
posicional das cifras. 

 B2.7. O número decimal: 
décimas e centésimas. 

 B2.8. Fraccións. 
Representación gráfica. 

 B2.9. Os números decimais: 

 B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as 
centésimas). 

 MTB2.1.1. 
Identifica os 
números romanos 
aplicando o 
coñecemento á 
comprensión de 
datacións. 

 2ª avaliación  Identifica os números decimais. 

 MTB2.1.2. Le, 
escribe e ordena 
en textos 
numéricos e da 
vida cotiá, 
números 
(naturais, 
fraccións e 
decimais ata as 
centésimas), 
utilizando 
razoamentos 
apropiados e 
interpretando o 
valor de posición 
de cada unha das 

 1º avaliación 

 2º avaliación 

 Ordena números que atopa na súa 
vida cotiá. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

valor de posición.  súas cifras.   

 B2.10. Descomposición e 
redondeo de números 
naturais e decimais 

 B2.2. Interpretar diferentes tipos 
de números segundo o seu 
valor. 

 MTB2.2.1. 
Descompón, 
compón e 
redondea 
números naturais 
e decimais, 
interpretando o 
valor de posición 
de cada unha das 
súas cifras. 

 1ª avaliación  Descompón e compón números 
naturais. 

 B2.11. Operacións con 
números naturais: suma, 
resta, multiplicación e 
división. 

 B2.12. Identificación e uso dos 
termos propios da división. 

 B2.13. Propiedades das 
operacións e relacións entre 
elas utilizando números 
naturais. 

 B2.14. Concepto de fracción 
como relación entre as partes 
o todo. 

 B2.15. Operacións con 
fraccións. 

 B2.3. Operar cos números tendo 
en conta a xerarquía nas 
operacións, aplicando as súas 
propiedades, 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. 

 MTB2.3.1. Aplica 
as propiedades 
das operacións e 
as relacións entre 
elas. 

 1ª avaliación  Propiedades da suma. 

 Propiedades da multiplicación. 

 MTB2.3.2. Realiza 
sumas e restas de 
fraccións co 
mesmo 
denominador na 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

 2ª avaliación  Resolve problemas con fraccións. 

 MTB2.3.3. Realiza 
operacións con 

 Resolve problemas con decimais. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

 B2.16. Operacións con 
números decimais. 

 B2.17. Utilización dos 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e 
división. 

 números decimais 
na resolución de 
problemas 
contextualizados. 

  

 B2.18. Estimación de 
resultados. 

 B2.19. Utilización dos 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e 
división. 

 B2.20. Automatización de 
algoritmos. 

 B2.21. Descomposición de 
números naturais atendendo 
ao valor posicional das súas 
cifras. 

 B2.22. Construción de series 
ascendentes e descendentes. 

 B2.23. Descomposición de 
números decimais atendendo 
ao valor posicional das súas 
cifras. 

 B2.24. Elaboración e uso de 
estratexias de cálculo mental. 

 B2.4. 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. 

 MTB2.4.1. 
Emprega e 
automatiza 
algoritmos 
estándar de 
suma, resta, 
multiplicación e 
división (de ata 
dúas cifras) con 
distintos tipos de 
números, en 
comprobación de 
resultados en 
contextos de 
resolución de 
problemas e en 
situacións cotiás. 

 1ª avaliación  Resolve problemas con sumas, resta 
multiplicacións e divisións de ata 2 
cifras. 

 MTB2.4.2. 
Constrúe series 
numéricas, 
ascendentes e 

 Ao longo do curso  Seria números de 2/10/100/5/25/50 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

 B2.25. Utilización da 
calculadora. 

 descendentes, de 
cadencias 2, 10, 
100 a partir 
calquera número 
e de cadencias 5, 
25 e 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25 
e 50. 

  

 MTB2.4.3. Elabora 
e emprega 
estratexias de 
cálculo mental. 

 Elabora estratexias para o cálculo 
mental 

 MTB2.4.4. Estima 
e redondea o 
resultado dun 
cálculo valorando 
a resposta. 

 1ª avaliación  Estima o resultado dun cálculo. 

 MTB2.4.5. 
Emprega a 
calculadora 
aplicando as 
regras doseu 
funcionamento 
para investigar e 
resolver 
problemas. 

 3ª avaliación  Resolve problemas empregando a 
calculadora. 



CPI SAN SADURNIÑO – PROGRAMACIÓN 4º PRIMARIA – ÁREA DE MATEMÁTICAS – CURSO 2022/2023 PÁXINA Nº 23 
 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

 B2.26. Comprobación de 
resultados mediante 
estratexias aritméticas. 

 B2.27. Resolución de 
problemas da vida cotiá. 

 B2.5. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

 MTB2.5.1. 
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. 

 2ª avaliación  Resolve problemas da vida cotiá de 
forma razoada. 

 MTB2.5.2. 
Reflexiona sobre 
o procedemento 
aplicado á 
resolución de 
problemas 

 2ª avaliación  Reflexiona sobre o procedemento de 
resolución de un problema. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

  revisando as 
operacións 
empregadas, as 
unidades dos 
resultados, 
comprobando e 
interpretando as 
solucións no 
contexto e 
buscando outras 
formas de 
resolvelo. 

  

BLOQUE 3. MEDIDA 

 B3.1. Elección da unidade 
máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

 B3.2. Realización de 
medicións. 

 B3.3. Estimación de 
lonxitudes, capacidades e 
masas de obxectos e espazos 
coñecidos; elección da 
unidade e dos instrumentos 
máis axeitados para medir e 
expresar unha medida. 

 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 e 
masas de 
obxectos e 
espazos 
coñecidos 
elixindo a unidade 
e os instrumentos 
máis axeitados 
para medir e 
expresar unha 
medida, 
explicando de 
forma oral o 

 2ª avaliación 

 3ª avaliación 

 Estima medidas elixindo as unidades 
máis apropiadas para a súa medida. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

  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. 

 Mide con instrumentos 
convencionais e non convencionais. 

 B3.4. Comparación e 
ordenación de medidas dunha 
mesma magnitude. 

 B3.5. Desenvolvemento de 
estratexias para medir figuras 
de maneira exacta e 
aproximada. 

 B3.6. Sumar e restar medidas 
de lonxitude, capacidade e 
masa. 

 B3.2. Operar con diferentes 
medidas. 

 MTB3.2.1. Suma e 
resta medidas de 
lonxitude, 
capacidade e 
masa en forma 
simple dando o 
resultado na 
unidade 
determinada de 
antemán. 

 Opera con unidades de medida. 

 MTB3.2.2. 
Expresa en forma 

 Utiliza as formas simple e complexa 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

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

 para expresar as medidas. 

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

 Ordena medidas. 

 B3.7. Unidades de medida do 
tempo e as súas relación. 

 B3.8. Equivalencias e 
transformacións entre horas, 
minutos e segundos. 

 B3.9. Lectura en reloxos 
analóxicos e dixitais. 

 B3.10. Cálculos con medidas 
temporais. 

 B3.3. Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida 
diaria. 

 MTB3.3.1. 
Resolve 
problemas da vida 
diaria utilizando 
as medidas 
temporais e as 
súas relacións. 

 2ª avaliación  Resolve problemas con medidas de 
tempo. 

 B3.11. O sistema monetario 
da Unión Europea. Unidade 
principal: o euro. Valor das 
diferentes moedas e billetes. 

 B3.12. Múltiplos e 

 B3.4. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

 MTB3.4.1. Coñece 
a función, o valor 
e as equivalencias 
entre as 
diferentes 
moedas e billetes 

 2ª avaliación  Realiza equivalencias entre moedas e 
billetes 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

submúltiplos do euros. 

 B3.13. Equivalencias entre 
moedas e billetes. 

 do sistema 
monetario da 
Unión Europea 
utilizándoas tanto 
para resolver 
problemas en 
situación reais 
coma figuradas. 

  

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

 B4.1. Formas planas e 
espaciais: figuras planas: 
elementos, relación e 
clasificación. 

 B4.2. Clasificación de 
triángulos atendendo os seus 
lados e os seus ángulos. 

 B4.1. Coñecer as figuras planas; 
cadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio e rombo. 

 MTB4.1.1. 
Clasifica 
triángulos 
atendendo aos 
seus lados e aos 
seus ángulos, 
identificando as 
relacións entre os 
seus lados e entre 
ángulos. 

 3ª avaliación  Clasifica os triángulos polos seus 
ángulos. 

 MTB4.1.2. Utiliza 
instrumentos de 
debuxo e 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
a construción e 
exploración de 
formas 

 Constrúe formas xeométricas con 
instrumentos de debuxo. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

  xeométricas.   

 B4.3. Clasificación de 
cuadriláteros atendendo o 
paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos 
paralelepípedos. 

 B4.4. A circunferencia e o 
círculo. Elementos básicos: 
centro, raio e diámetro. 

 B4.2. Utilizar as propiedades das 
figuras planas para resolver 
problemas. 

 MTB4.2.1. 
Clasifica 
cuadriláteros 
atendendo ao 
paralelismo dos 
seus lados. 

 Clasifica os cuadriláteros polos seus 
lados. 

 MTB4.2.2. 
Identifica e 
diferenza os 
elementos 
básicos da 
circunferencia e 
círculo: centro, 
raio e diámetro. 

 Identifica elementos da 
circunferencia e do círculo. 

 B4.5. Identificación e 
denominación de polígonos 
atendendo o número de 
lados. 

 B4.6. Corpos xeométricos: 
elementos, relación e 
clasificación. 

 B4.7. Poliedros. Elementos 
básicos: vértices, caras e 
arestas. Tipos de poliedros. 

 B4.8. Corpos redondos: cono, 

 B4.3. Coñecer as características 
e aplicalas para clasificar: 
poliedros, prismas, pirámides, 
corpos redondos: cono, cilindro 
e esfera e os seus elementos 
básicos. 

 MTB4.3.1. 
Identifica e 
nomea polígonos 
atendendo o 
número de lados. 

 Nomea polígonos polos seus lados. 

 MTB4.3.2. 
Recoñece e 
identifica 
poliedros, 
prismas, 
pirámides e os 

 Diferenza poliedros, prismas e 
pirámides. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

cilindro e esfera. 

 B4.9. Regularidades e 
simetrías: recoñecemento de 
regularidades. 

 seus elementos 
básicos: vértices, 
caras e arestas. 

  

 MTB4.3.3. 
Recoñece e 
identifica corpos 
redondos: cono, 
cilindro e esfera e 
os seus 
elementos 
básicos. 

 Recoñece cono, cilindro e esfera. 

 B4.10. Interpretación de 
representacións espaciais en 
situacións da vida cotiá. 

 B4.4. Interpretar 
representacións espaciais 
realizadas a partir de sistemas 
de referencia e de obxectos ou 
situacións familiares. 

 MTB4.4.1. 
Representa a 
escola, o barrio 
ou a aldea 
mediante un 
plano ou esbozo. 

 Representa a escola nun plano. 

 B4.11. Resolución de 
problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá. 

 B4.5. 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 

 MTB4.5.1. 
Resolve 
problemas 
xeométricos que 
impliquen 
dominio dos 
contidos 
traballados, 
utilizando 
estratexias 

 Resolve problemas xeométricos. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

 resolución de problemas. heurísticas de 
razoamento 
(clasificación, 
recoñecemento 
das relacións, uso 
de exemplos 
contrarios), 
creando 
conxecturas, 
construíndo, 
argumentando e 
tomando 
decisión. 

  

 MTB4.5.2. 
Reflexiona sobre 
o proceso de 
resolución de 
problemas: 
revisando as 
operacións 
utilizadas, as 
unidades dos 
resultados, 
comprobando e 
interpretando as 
solucións no 
contexto, 
propoñendo 
outras formas de 

 Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas, 
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ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: CUARTO 

 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

  resolvelo.   

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 B5.1. Recollida e clasificación 
de datos cualitativos e 
cuantitativos. 

 B5.1. Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, 
utilizando algúns recursos 
sinxelos de representación 
gráfica: táboas de datos, 
bloques de barras, diagramas 
lineais… comunicando a 
información. 

 MTB5.1.1. 
Identifica datos 
cualitativos e 
cuantitativos en 
situacións 
familiares. 

 3ª avaliación  Identifica datos cualitativos e 
cuantitativos nunha situación 
familiar. 

 B5.2. Análise crítica das 
informacións que se 
presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

 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. 

 Analiza unha gráfica sinxela. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Cadernos e traballos escritos, rexistrándoo na axenda da mestra. 

Probas escritas, en referencia aos estándares que se avalían 

(seguindo os modelos que se facilitan pola editorial) 

Observación na realización de exercicios orais, con rexistro na axenda da 
mestra. 
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e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

 Potenciarase un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da aprendizaxe fundamentada en competencias. 

 A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas para asegurar o desenvolvemento das competencias clave . 

 Os métodos utilizados deben partir da perspectiva do persoal docente como persoal orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento 

competencial no alumnado; ademais, deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-problema nas que o alumnado debe resolver facendo 

uso axeitado dos distintos tipos de coñecementos matemáticos, destrezas, actitudes e valores. Así mesmo, mediante prácticas de traballo individual e 

cooperativo, terase en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

 Resulta fundamental a motivación por aprender nos alumnos e nas alumnas, polo que xeraremos neles e nelas a curiosidade e a necesidade de 

adquirir e aplicar coñecementos, destrezas, actitudes e valores. 

 O traballo por proxectos, especialmente relevante para a aprendizaxe por competencias, susténtase na proposta dun plan de acción co que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodoloxía pretende axudarlle ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo nel a 

reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa 

aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais. 

 Resulta recomendable a aplicación de diferentes técnicas para a avaliación do desempeño do alumnado como por exemplo o portfolio, as rúbricas, 

mapas mentais, diarios, debates, probas específicas, solución de problemas… 

 O profesorado debe involucrarse na elaboración e no deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e 

ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de atender a diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das 

aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da 

información e da comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 

 A implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe é un factor determinante que tentaremos potenciar activamente. A súa colaboración 

redundará positivamente no rendemento e nos resultados académicos do alumnado. 

 Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os 

equipos educativos deben formular, con criterios consensuados, unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas 

metodolóxicas. 
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f) MATERIAIS E RECUSOS DIDÁCTICOS QUE S 

g) E VAIAN UTILIZAR 
 

 Potenciarase a variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das TIC. 

 Aula de informática para busca de información colectiva. 

 Biblioteca do centro: libros, xornais, revistas. 

 Libro de texto “Matemáticas 4” da editorial Santillana, dividido nas seguintes unidades: 

o Unidad 1: Números de hasta siete cifras 

o Unidad 2: Suma y resta 

o Unidad 3: Multiplicación y potencias 

o Unidad 4: División 

o Unidad 5: Práctica de la división 

o Unidad 6: Fracciones 

o Unidad 7: Números decimales 

o Unidad 8: Suma, resta y multiplicación de decimales 

o Unidad 9: Tiempo y dinero 

o Unidad 10: Longitud 

o Unidad 11: Capacidad y masa 

o Unidad 12: Rectas y ángulos 

o Unidad 13: Polígonos 

o Unidad 14: Cuerpos geométrios 

o Unidad 15: Probabilidad y estadística 

 Fichas complementarias ou de reforzo. 

 Cadernos do alumnado. 

 Material que aporte o alumnado como resultado da súa indagación e busca de información 

 Calculadora, instrumentos de medida (metro, balanza, cubetas, probetas, botellas, ...) 



CPI SAN SADURNIÑO – PROGRAMACIÓN 4º PRIMARIA – ÁREA DE MATEMÁTICAS – CURSO 2022/2023 PÁXINA Nº 34 
 

 

 

h) CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

CRITERIOS E CUALIFICACIÓN. 
 

A avaliación apoiarase nos seguintes aspectos: 
 

 Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables curriculares son as referencias para a avaliación do grao de adquisición das 

competencias e dos obxectivos curriculares. 

  Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a práctica docente, para o que se establecerán indicadores de 

logro nas programacións docentes. 

 As condicións de realización de todas as avaliacións estarán adaptadas ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 A avaliación será continua e global no conxunto das áreas. A avaliación continua permitirá detectar se o progreso dun alumno ou alumna non é 

adecuado e establecer medidas de reforzo educativo, dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso 

educativo. A avaliación continua constará de tres momentos. 

- Avaliación inicial, para coñecer o punto de partida de cada alumno/a. 

- Avaliación formativa, para coñecer o logro e dificultades do alumnado no momento mesmo de producirse 

- Avaliación final, para coñecer o nivel alcanzado ao final do curso. A nota da avaliación final coincidirá ca nota da terceira avaliación ( nunca pode 

ser inferior) , xa que debemos considerar en todo momento a avaliación continua no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 
E ESTRATEXIAS PARA A AVALIACIÓN 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Observación directa con rexistro 
mediante anotacións na axenda da 
mestra. 

 Probas de avaliación. 
 Elemento de diagnóstico: sistema de 

rúbricas. 

 Revisión de cadernos e traballos 

1. Participación activa na clase, traballo en equipo e actitude 
positiva cara á área e recollida de datos mediante escalas de 
observación. Este apartado equivale ao 20 % da cualificación. 

2. Comprobación de traballos escritos. Corrección mediante 
rúbrica. Este apartado equivale ao 10% da cualificación. 

3. Recollida de fichas periodicamente. Rexistro de pauta de 
observación. Este apartado equivale ao 10 % da cualificación. 

4. Proba ao final de cada unidade. Equivale ao 60% da cualificación. 
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Tal como sinala o artigo 12 do decreto 105/2014 e a Orde do 25 de xaneiro de 2022,a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, será continua e 

global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 
 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado, estableceranse medidas de reforzo 

educativo dirixidas a garantir a adquisición das competencias. Levarase a cabo co alumnado repetidor do nivel, un plan específico de reforzo, tal como 

consta no artigo 6.3 da Orde de 25 de xaneiro de 2022. 
 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

Tal e como se recolle no artigo 13 do currículo de educación primaria para Galicia: 
 

“1.O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou 

os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a 

etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería 

competente en materia educativa. 
 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver 

as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
 

2. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a información e o 

criterio do profesorado titor.” 
 

 Ao finalizar cada un dos trimestres realizarase unha avaliación, onde se acordará a nota redondeando á centésima máis próxima: IN(1, 2 ,3 ou 4) / 

SU (5) / BE(6) / NT (7, 8) / SB (9, 10). Será na terceira avaliación cando se decida pola promoción do alumnado. Terase en conta o disposto na Orde 

do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación na etapa. Deste xeito, seguindo o artigo 6 de dita orde, ao finalizar os 

cursos de segundo, cuarto e sexto da etapa, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación 

final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será tomada de xeito colexiado, tendo en conta os criterios de promoción e tomando 

especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. A promoción no resto dos cursos será automática. 

 Ao finalizar 2º e 4º de primaria, o profesorado titor emitirá un informe sobre o grao de adquisición das competencias de cada alumna ou alumno. 
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i) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

1- ORGANIZACIÓN DA AULA, CLIMA ESCOLAR E A INTERACCIÓN ENTRE O ALUMNADO , ASÍ COMO A RELACIÓN ENTRE PROFESORADO- 

ALLUMNADO 

 Moi 

satisfactorio 

Bastante 

satisfactorio 

 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

1.1 Grao de valoración da organización da aula e do clima escolar      

1.2 Grao de valoración da interacción entre o alumnado.      

1.3. Grao de valoración de relación entre o profesorado e o alumnado      

2- A COORDINACIÓN ENTRE OS PROFESIONAIS DUN MESMO CICLO E A COHERENCIA ENTRE OS CICLOS 

 Moi 

satisfactorio 

Bastante 

satisfactorio 
Suficiente 

Pouco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

2.1 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo ciclo      

2.2 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo nivel.      

2.3 Valoración da coordinación entre os mestres dos outros ciclos      

3- A REGULARIDADE E CALIDADE DA RELACIÓN COS PAIS, NAIS E TITORES LEGALES E A PARTICIPACIÓN DESTES NO PROCESO DE APRENDIZAXE DAS 

SÚAS FILLAS E DOS SEUS FILLOS. 

  
Moi 

 
Bastante 

Suficiente 
 

Pouco 

 
Nada 



CPI SAN SADURNIÑO – PROGRAMACIÓN 4º PRIMARIA – ÁREA DE MATEMÁTICAS – CURSO 2022/2023 PÁXINA Nº 37 
 

 

 
 satisfactorio satisfactorio  satisfactorio satisfactorio 

3.1 Grao de valoración da relación cos pais, nais …      

3.2 Grao de valoración da participación dos pais no proceso de aprendizaxe dos seus fillos.      

3.3 Grado de valoración da solicitude titorías por parte das familias .      

3.4 Grado de valoración da asistencia as reunións convocadas.      

4- A ADECUACIÓN DA PROPOSTA PEDAGÓXICA E DA PROPIA PLANIFICACIÓN 

 Moi 

satisfactorio 

Bastante 

satisfactorio 

 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

4.1 Incidencia da avaliación inicial nos obxectivos e contidos programados.      

4.2 Adecuación dos obxectivos programados..      

4.3 Adecuación dos contidos curriculares seleccionados.      

4.4 Adecuación dos criterios de avaliación.      

4.5 Desenvolvemento da programación acorde co previsto.      

4.6 Adecuación das estratexias de ensino/aprendizaxe aplicadas ao grupo.      
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4.7 Adecuación da metodoloxía.      

4.8 Adecuación da organización dos espazos en función do grupo clase.      

4.9 Adecuación , idoneidade e suficiencia dos materiais empregados.      

4.10 Elaboración de materiais curriculares polo equipo docente.      

4.11 Grado de desenvolvemento das actividades propostas na Programación Docente      

4.12 Programación de actividades axeitadas as características dos alumnos,      

4.13 Uso de recursos do centro.      

4.14 Uso das novas tecnoloxías      

5. A ADECUACIÓN DA PROPOSTA METODOLÓXICA NA CONTRIBUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 Moi 

satisfactorio 

Bastante 

satisfactorio 

 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

5.1 Grado de adecuación da proposta metodolóxica.      

5.2 Grado de contribución á consecución das competencias clave.      



CPI SAN SADURNIÑO – PROGRAMACIÓN 4º PRIMARIA – ÁREA DE MATEMÁTICAS – CURSO 2022/2023 PÁXINA Nº 39 
 

 

 

k) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 

Dentro do material didáctico que aporta a editorial Santillana aparecen as probas escritas de avaliación inicial, para realizar durante as primeiras semanas 

de clase. Polo seu amplo contido preveranse varias sesión para a realización desta proba de avaliación inicial. 
 

Os resultados destas probas deben ser o punto de partida, xunto coas informacións que nos aporte o profesorado que xa estivera co grupo, para poder 

comezar a materia a nivel colectivo. 
 

De maneira individual, se é que os resultados desta proba inicial difiren moito nalgún alumnado en concreto, buscaremos e proporcionarémoslles material 

para o seu reforzo. Tamén poderemos solicitar a intervención da mestra especialista en PT, se é que a ocasión o require. 

 
 

l) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Dentro do artigo 15 atopamos 
 

“5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de 

todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 
 

6. Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e das alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao 

establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 
 

7. Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos 

como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo. 
 

Dentro da clase atópanse alumnos/as que xa viñan recibindo apoio dentro da aula, polo que comezaron o curso continuando co mesmo por parte da 

mestra de PT. 
 

O material da clase conta con fichas de reforzo e de ampliación que serán utilizadas sempre que se considere necesario. 
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m) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO 
 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS CONCRECIÓN 

CL Comprensión lectora En cada sesión. 
Fundamental o entendemento do que se le para poder expresalo despois e realizar as actividades. 

EOE Expresión oral e escrita En cada sesión. 
Expresar o entendemento do traballado. 

CA Comunicación audiovisual Ao longo de cada trimestre. 
Mediante a utilización de vídeo para reforzar en complementar os contidos. 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación Ao longo de cada trimestre. 
Para busca de información. 

EMP Emprendemento Ao longo de cada trimestre. 
Buscando maneiras de solucionar os problemas, de maneira máis directa os que se nos poden dar 
na vida diaria. 

EC Educación cívica En cada sesión. 
Tanto na clase como nas saídas amosando respecto polos outros. 

PV Prevención da violencia Ao longo de cada trimestre. 
Buscando unha solución pacífica de conflitos, sen discriminacións por razón de xénero ou racismo. 

EV Educación e seguridade viaria Ao longo de cada trimestre. 
Cando se realicen as actividades complementarias e extraescolares, e teñamos que saír do recinto 
escolar. 
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n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

Esta programación considérase aberta e flexible, como elemento vivo dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe que se realiza na aula de 4º curso do CPI 

de San Sadurniño durante o curso 2022-2023 
 

Será susceptible de modificación en calquera momento do proceso para adaptarse ao ritmo de aprendizaxe do alumnado concreto que conforma o grupo 

clase, por ampliación ou redución de contidos. 
 

Ao finalizar cada trimestre revisarase e avaliarase a propia programación cubrindo a táboa seguinte, na que o 1 indica o menor grao de cumprimento co 

item que representa. 

 
 
 

 
REVISIÓN TRIMESTRAL E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

-  + 

1 2 3 4 

 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo. 

    

 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos. 

    

 

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas. 

    

 

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

    

 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

    

 

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 
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7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 

    

 

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 

    

 

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

    

 

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

    

 

11. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 

    

 

12. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 

    

 

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares. 

    

 

14. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 

    

 

15. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

    

 

16. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 

    

 

17. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 
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18. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 

    

19. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos. 

    

 

20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 

    

 

21. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 

    

 

22. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 

    

 

23. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 

    

 
 
 
 

ñ) ANEXO COVID_19 
 

Dende o comezo da situación de crise sanitaria provocada pola COVID-19, na Comunidade Galega publicouse normativa destinada a orientar a actividade 

segura a nivel hixiénico-sanitaria dos centros e o proceso de ensino-aprendizaxe, así coma a súa avaliación. O obxectivo foi garantir a actividade 

educativa segundo os diferentes escenarios cos que nos fomos atopando. 

Neste curso escolar 2022-2023, denominado “pospandémico” continuamos co protocolo covid publicado a finais do curso pasado, no que se eliminaron 

as medidas de restrición como distancias, grupos burbulla, máscaras (só obrigatoria actualmente no transporte escolar), xel de  mans…  Situación actual 

de total normalidade, que no caso que varíe e houbese un empeoramento, valoraríanse as medidas a tomar.  
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