
 

 PROGRAMA ANAQUIÑOS 2019-20 

DATA TÍTULO DESCRICIÓN 
CONTIDOS 

MATEMÁTICOS 
MATERIAIS ESPAZO FÍSICO 

20 Nov. 

 
 
 
Matemaxia 

Realización de 
trucos de maxia. 
O alumnado 
descobre as 
matemáticas 
que os 
sustentan. 

- Conteo. 
- Operacións 
aritméticas básicas.  
 

- 7 barallas españolas 
- Folios 
- Rotuladores e 
bolígrafos 

Aula ordinaria 

4 Dec. 

 
 
 
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 
para despois 
recoller os datos 
nunha táboa. 

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

- Cintas métricas 
- Calculadoras 
- Follas de papel 
- Papel de estraza 
- Barras de 
pegamento 
- Tesoiras e fixo 
- Rotuladores e 
bolígrafos 
- Odómetros 

Corredor da planta -3 

 
18 Dec. 

 
Math-music 

Creación dunha 
pequena 
composición 
musical coa súa 

- Unidades do SI de 
medidas. 
- Estatística: 
medidas de 
tendencia central. 

- Papel de estraza 
- Instrumentos varios: 
xilófonos, 
metalófonos, crótalos, 
triángulo, etc. 

Aula ordinaria 



letra en compás 
binario. 

- Recollida e 
representación de 
datos. 

- Rotuladores e 
bolígrafos 

 
 
 
 
 
 
 

8 Xan. 

 
 
 
 
 
 
 

Unha banda 
con moita cara 

Nesta actividade  
trabállase a 
topoloxía a 
través da 
realización de 
diferentes 
actividades 
como a 
construción 
dunha Banda de 
Möebius, o 
teorema dos 
catro cores e o 
xogo 
“Encadenados”. 

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

-Papel, tesoiras e fixo 
- Cordel 

Aula ordinaria 

 
 
 
 
 

22 Xan. 

 
 
 
 

Que pasa se 
mesturamos? 

Realización de 
unha reacción 
química simple e 
outra complexa. 
Vemos a 
importancia do 
control de 
variables 
matemáticas 
para a 
realización de 
experimentos. 
 

- Control de 
variables. 
- Manexo de 
instrumentos de 
medida. 
- Estimación de 
cantidades. 
- Tratamento da 
información: 
diagramas de barras 
e sectores. 
- Porcentaxes. 
 

- Material de 
laboratorio (probetas, 
vaso de 
precipitados,...) 
- Vinagre, 
bicarbonato, globos, 
lavavaixelas e leite. 
- Folios, rotuladores e 
bolígrafos.  
 

Laboratorio 

5 Feb. 
 

 
Realización de 
distintas 

-Unidades do SI de 
medidas. 

- Lá gorda  Aula ordinaria 



 
 
 

Descubrindo π 

medicións do 
perímetro e 
diámetro de 
diferentes 
obxectos 
circulares 
cotiáns.  

-Media aritmética. 
-Área e lonxitude dun 
círculo. 
- O número  π. 
  
 

- Tapóns, vasos e 
obxectos cilíndricos 
- Obxectos redondos 
de diferentes tamaños 
- Papel de estraza 
- Barras de 
pegamento 
- Tesoiras e fixo 
- Rotuladores e 
bolígrafos 

 
 
 
 
 
 

19 Feb. 

 
 
 
 
 
 
O entroido da 
combinatoria 
 
 

Aproveitando 
que comeza  
entroido, nesta 
sesión 
aproveitase para 
traballar a 
combinatoria 
tratando de 
descubrir de 
cantas formas 
diferentes 
podémonos 
vestir 
combinando 
varios 
complementos. 

- Tratamento da 
información. 
- Combinatoria. 
-Operacións 
aritméticas. 

- Perrucas 
- Colares 
- Gorros 
- Aneis 
-Complementos 
varios  

Aula Ordinaria 

4 Mar. 

 
 

 
Xeometría 
dinámica 

Construción de 
diferentes 
figuras e  
interpretación de 
conceptos 
xeométricos 
mediante o uso 

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

- Ordenadores co 
programa Geogebra 
instalado.  
 

Sala de Ordenadores. 
NOTA: debe estar 
instalado o programa de 
xeometría dinámica 
Geogebra 



do programa 
Geogebra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 Mar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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  
 

-Plantillas de cadros 
seleccionados 
-Fotocopias varias 
-Folios, rotuladores e 
bolígrafos  
 

Aula ordinaria 

15 Abr. 

 
 
 
 

Mandalas 

 
Creación de 
mandalas 
mediante a 
superposición de 
figuras planas 
inscritas nunha 
circunferencia. 

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

 
- Escuadra, cartabón, 
regra e compás. 
- Goma EVA 
- Pegamento  
-Folios, rotuladores e 
bolígrafos. 
 

 
Aula ordinaria 

29 Abr. 

 
 
 
 
 

Competición 
entre dous 
equipos de 
baloncesto no 

- Porcentaxes. 
- Uso da calculadora 
como ferramenta 
didáctica. 
  

- Calculadoras 
- Táboas de recollida 
de datos 
- Folios, rotuladores e 
bolígrafos. 

Ximnasio 



A NBA no 
instituto 

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

 

13 Maio 

 
Eu non son  

ro-bobo 

Formamos 
figuras 
xeométricas 
planas con 
robobos. 

- Concepto de 
ángulo. 
- Tipos de ángulos. 
- Concepto de 
polígono. 
- Perímetro. 
- Área. 

- Robobos 
- Rotuladores e 
bolígrafos 

Ximnasio 

27 Maio 

 
 
 
 
 
 

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 

- Operacións 
aritméticas simples. 
- Cálculo mental.  
 

- Teléfono móbil 
- Ordenador 
- Aplicación Kahoot 
 

Aula ordinaria 



utilizando o seu 
móbil. 

 


