
 

    

 

PROGRAMA PARA ADOLESCENTES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

O programa é una  iniciativa do grupo de  Innovación Docente en Educación 
Matemática TESELA, da universidade de Santiago de Compostela. O obxectivo 
do  programa  é  traballar  o  estímulo  matemático  a  través  de  actividades 
STEAM (Science, Tecnology, Enginering, Art and Mathematics) e vai dirixido a 
adolescentes  en  risco  de  exclusión  social.  Lévase  a  cabo  en  horario 
extraescolar,  dúas  veces  ao mes,  en  sesións  dunha  hora  cada  unha.  Este 
programa  está  apoiado  polo  servizo  de  Voluntariado,  Participación  e 
Cooperación  Internacional  da  universidade,  contando  coa  colaboración  de 
voluntarios inscritos no mesmo.

Que é?

O programa apoiase nun proxecto I+D+I do Programa Estatal de Investigación, 
Desenvolvemento  e  Innovación  Orientada  aos  Retos  da  Sociedade.  Está 
financiado  por:  FEDER/Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  e  Universidades  – 
Axencia estatal de Investigación/ _Proyecto EDU2017‐84979‐R. 
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TÍTULO E DESCRICIÓN DA SESIÓN CONTIDOS MATEMÁTICOS 

As matemáticas polas nubes 
Construción de diferentes modelos de avión en papel. 

Fanse voar e compróbase o que recorre vendo cal é a maior distancia. 

Unidades do SI de medidas. 
Estatística: medidas de tendencia central. 
Recollida e representación de datos. 

Matemaxia 
Realización de trucos de maxia. Descubrimos as matemáticas que os sustentan. 

Conteo. 
Operacións aritméticas básicas. 

Unha banda con moita cara 
A topoloxía a través da realización de diferentes actividades como a construcción dunha banda de Möebius. 

O teorema das catro cores e o xogo “Encadeados”. 

Conceptos de topoloxía básica. 
Superficie dunha soa cara, non orientable. 

Que pasa se mesturamos? 
Realización dunha reacción química simple e outra complexa. 

Control de variables matemáticas para a realización de experimentos. 

Control de variables. 
Estimación de cantidades.  Porcentaxes. 
Tratamento da información: diagramas de barras e sectores. 

Descubrindo π 
Faranse medicións do perímetro e diámetro de diferentes obxectos circulares cotidiáns. 

Unidades do SI de medidas. 
Media aritmética. 
Área e lonxitude dun círculo.  O número  π. 

Xeometría dinámica 
Construción de diferentes figuras e  interpretación de conceptos xeométricos mediante o uso do programa 

Geogebra. 

Construción de diferentes figuras xeométricas.  
Cálculo de áreas e perímetros. 
Puntos notables dun triángulo. 

Lendo cadros 
Reprodución dun cadro abstracto nun folio en branco seguindo as consignas verbais que dará un dos alumnos aos 

demais compañeiros. Despois repetirase a actividade utilizando unha cuadrícula para representar o cadro. 

Coordenadas cartesianas. 
Representación espacial. 
Recoñecemento de figuras planas.  

A NBA no instituto 
Competición entre dous equipos de baloncesto no ximnasio do instituto. 

Analizárase as estatísticas de cada xogador dentro do seu equipo e as estatísticas de cada equipo. 

Porcentaxes. 
Uso da calculadora como ferramenta didáctica. 
 

Mandalas 
Construción de diversas figuras planas nunha plantilla e logo pasalas a goma eva. O produto final  pode ser un 

chaveiro, colgante ou pulseira que levarán os alumnos para as súas casas. 

Recoñecemento e construción de figuras planas. 
Simetrías. 
Estimación de medidas. 

Math-music 
Composición e interpretación dunha melodía en compás binario 

Probabilidade (teorema de Bayes) e azar. 
Fracións. Equivalencias. 
Unidades de medida: tempo. 

Angulízate 
Formamos ángulos co noso corpo e trasladámolos a papel de estraza. 

Concepto de ángulo.  
Tipos de ángulos. 

Axilidade mental con Kahoot! 
A través da aplicación Kahoot  preséntanse  distintas operacións aritméticas de resposta múltiple. Os alumnos 
deberán resolvelas mentalmente e enviar  a súa resposta utilizando o seu móbil. 

Operacións aritméticas simples. 
Cálculo mental.  
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