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ANEXO 3: PROGRAMACIÓN DE AULA – EXEMPLO PRÁCTICO 

Materia: MATEMÁTICAS

Iden ficador: 4EP_MTB2.3.2

Curso/Grupo: 4º EP-A

(20 alumnos/alumnas)

Data: 

25/03/2019
ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE
Estándares de 

aprendizaxe 

(competencias 

clave)

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

contextualizados. (CMCT, CAA)

 MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de matemá cas 

ou en contextos da realidade. (CMCT, CCL)

 MTB1.2.2. U liza estratexias heurís cas e procesos de razoamento na resolución de problemas. (CMCT, CAA, CSIEE)

 MTB1.4.1. Prac ca o método cien fico sendo ordenado, organizado e sistemá co. (CMCT, CAA)

 LGB1.9.1. Amosa respecto das ideas dos demais e contribúe ao traballo en grupo. (CCL, CAA, CSIEE)

 LGB1.3.4. Par cipa no traballo en grupo, así como nos debates. (CCL, CSIEE, CAA, CCL)

 LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sen mentos con certa claridade. (CCL, CAA, CSC)

 LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunica vas: escoita atenta, espera de quendas, par cipación respectuosa. (CCL, 

CAA, CSC)

 LCB1.3.2. Par cipa ac vamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compar da. (CCL, CAA, 

CSC, CSIEE)
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 LCB1.4.1. U liza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes 

contextos de comunicación. (CCL)

 LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e social: atendendo á forma da mensaxe 

(descri vos, narra vos, dialogados, exposi vos) e á súa intención comunica va (informa vos, literarios e 

prescri vos) diarios, cartas, mensaxes electrónicas, no cias, contos, folletos informa vos, narracións, textos 

cien ficos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas… (CCL, CD, CAA)

 LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas u lizando elementos de cohesión básicos e respectando as normas 

grama cais e ortográficas básicas. (CCL, CAA, CSIEE)

 LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligra a clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. (CCL, CAA)

 LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros. (CCL, CSC)

 LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente (CCL, CAA)

 LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, textualización e revisión do 

texto. (CCL, CAA, CSIEE)

 LCB3.4.2. U liza, para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión 

ortográfica e a secuencia coherente do escrito. (CCL, CAA, CSIEE)

 LCB3.6.1. Exprésase por escrito, u lizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas.

(CCL, CSC)
PREPARACIÓN
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Organizaremos a clase en 5 grupos de 4 alumnos e alumnas, distribuídos de forma que cada

grupo teña o mesmo número de nenos ca de nenas. Neste caso, como hai 11 nenos e 9 nenas,

terá que haber un grupo con 3 nenos e 1 nena, e o resto estará formado por grupos de 2 nenos

e 2 nenas. En cada grupo haberá un coordinador que será ese día o responsable de dirixir a

realización da ac vidade no seu grupo. O coordinador será a persoa que avise o mestre ou

mestra cando rematen cada ac vidade e tamén será o que avise a este para as preguntas que

poidan ter.

Cada grupo recibirá as seguintes pezas: 12 pezas de 1 unidade, 12 pezas de 2 unidades, 10 

pezas de 4 unidades, 8 pezas de 6 unidades, 14 pezas de 8 unidades e 1 base na que colocar as 

diferentes pezas. 

O alumnado xa coñece o sistema de representación que se traballou no EA «MTB2.1.2. Le, 

escribe e ordena en textos numéricos e da vida co á, números (... fraccións ...), u lizando 

razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras». 

Aínda que hai varios sistemas de representación de fraccións con pezas Lego, o sistema que 

empregaremos é aquel que para representar por exemplo 5/8 collemos unha peza de 8 

unidades, que representa o denominador, e sobre esta poñemos unha peza de 4 e mais outra 

de 1, que representa o numerador.

Asignación de 

tempos

5 minutos

Agrupamento 

alumnado

5 grupos mixtos 

de 4 persoas 

con coordinador

ACTIVIDADE 1
A primeira ac vidade consis rá en que o alumnado sume dúas fraccións que teñen o mesmo 

denominador empregando as pezas de Lego. Para iso, primeiro representará, empregando o 

Asignación de 

tempos

10 minutos
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mínimo número de pezas, a fracción correspondente. As sumas realizaranse de forma que as 

fraccións para sumar se poñerán de esquerda á dereita e o resultado á súa dereita. A seguinte 

suma poñerase debaixo da anterior na base. Cada grupo realizará as seguintes sumas: 1/2+1/2;

1/3+1/3; 1/4+2/4; 2/6+1/6; 3/8+4/8 e 5/8+6/8. A primeira e a úl ma suma serán realizadas 

entre todos os membros do grupo e as catro restantes serán feitas de forma rotatoria por cada 

un dos membros do grupo que explicará ao resto como o vai facendo. No momento en que 

rematen a tarefa, o coordinador avisará o mestre ou mestra para que este comprobe o 

resultado e o alumnado pase a realizar a segunda ac vidade.

Metodoloxía Traballo coopera vo

Agrupamento 

alumnado

5 grupos mixtos 

de 4 persoas 

con coordinador

Produto final Realizar con pezas de Lego as 6 sumas das fraccións propostas Materiais/

Recursos

Kit de pezas de Lego

Avaliación do alumnado 1) En relación coa avaliación do grupo respecto do produto final ob do nesta ac vidade, fixamos que os

criterios de corrección serán os seguintes:

Disposición  das  operacións

realizadas  pezas  de  Lego  é  acorde

coas instrucións dadas

1 punto

Polo  resultado  correcto  de  cada

suma realizada con pezas de Lego

1,5 punto por cada suma

(se  están  ben  montados  os  sumandos

usando o número mínimo de pezas, 0,5;

se está correcta a suma, 1)
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A cualificación ob da no produto final desta ac vidade será da en conta na avaliación do EA MTB2.3.2

(«Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador») e tamén na avaliación da competencia

CMCT,  de  forma  que  a  nota  ob da  será  da  en  conta  para  a  valoración  tanto  dese  estándar  de

aprendizaxe como da competencia.

2) Por outra parte, os diferentes coordinadores tamén serán avaliados en relación coa súa capacidade de

dirección do grupo. Avaliaremos o desempeño da persoa encargada da coordinación a través da rúbrica

deseñada  para  o  efecto  que  figura  como  anexo  6.  A  cualificación  ob da  nesta  rúbrica  para  cada

coordinador será da en conta na avaliación da CSIEE.

Tendo en conta que hai cinco persoas encargadas da coordinación do seu grupo e doutra desenvolveranse

tres ac vidades ao longo desta clase, observaremos progresivamente ao longo das diferentes ac vidades

o  desempeño  dos  diferentes  coordinadores.  Como  mínimo,  avaliaremos  en  cada  ac vidade  un

coordinador.

ACTIVIDADE 2
Para a segunda ac vidade cada grupo empregará unha folla. En primeiro lugar, escribirán na 

folla o nome dos membros do equipo, en primeiro lugar o nome do membro encargado da 

coordinación do grupo. En segundo lugar, expresarán matema camente as sumas, incluíndo os

Asignación de 

tempos

10 minutos

Metodoloxía Traballo coopera vo
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resultados, que foron realizadas na ac vidade 1. A primeira e a úl ma suma serán realizadas 

entre todos os membros do grupo e as catro restantes serán feitas de forma rotatoria por cada 

un dos membros do grupo que lle explicará ao resto como o vai facendo. No momento en que 

Agrupamento 

alumnado

5 grupos mixtos 

de 4 persoas 

con coordinador

Produto final Folla coa expresión matemá ca das sumas, incluíndo os 

resultados, que foron realizadas na ac vidade 1

Materiais/

Recursos

Folla de papel
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Avaliación do alumnado 1) En relación coa avaliación do grupo respecto do produto final ob do nesta ac vidade, fixamos que os

criterios de corrección serán os seguintes:

Pola expresión matemá ca correcta

de cada suma de fracción

1,66 punto por cada suma

(se hai un erro, 0,5)

A cualificación ob da neste produto será da en conta na avaliación do EA MTB2.3.2 («Realiza sumas e

restas de fraccións co mesmo denominador») e tamén na avaliación da competencia CMCT, de forma que

a  nota  ob da  será  da  en  conta  para  a  valoración  tanto  dese  estándar  de  aprendizaxe  como  da

competencia.

2) Por outra parte, seguiremos avaliando os diferentes coordinadores en relación coa súa capacidade de

dirección do grupo. Seguiremos empregando a rúbrica deseñada para o efecto que figura como anexo 6. A

cualificación ob da nesta rúbrica para cada coordinador será da en conta na avaliación da CSIEE. 

Versión 2.53 Páxina 45 de 58



Planificación de actividades de aprendizaxe para a práctica docente na aula 
José María Alén de la Torre

ACTIVIDADE 3
Na terceira ac vidade, cada grupo volverá empregar unha folla. En primeiro lugar, escribirán na

folla o nome dos membros do equipo, en primeiro lugar o nome do membro encargado da 

coordinación do grupo. En segundo lugar, cada grupo deberá explicar por escrito cal é o 

procedemento para sumar dúas fraccións co mesmo denominador. Para explicalo non poderán 

facer alusións ás pezas de Lego nin a exemplos concretos. Tampouco poderán empregar 

símbolos matemá cos. No momento en que rematen a tarefa, o coordinador avisará o mestre 

ou mestra para que lles recolla a folla. 

Asignación de 

tempos

10 minutos

Metodoloxía Traballo coopera vo

Agrupamento 

alumnado

5 grupos mixtos 

de 4 persoas 

con coordinador

Produto final Folla coa descrición do procedemento para sumar dúas fracción co

mesmo denominador. Para explicalo non poderán facer alusións 

ás pezas de Lego nin a exemplos concretos.

Materiais/Recursos Folla de papel

Avaliación do alumnado 1. Para a  valoración do produto,  empregaremos a rúbrica da CCL deseñada no centro e que coñece o

alumnado. A cualificación ob da nesta rúbrica para cada coordinador será da en conta na avaliación da

CCL.

2. Finalmente,  remataremos de avaliar  os  diferentes coordinadores e coordinadoras  en relación coa súa

capacidade de dirección do grupo. Seguiremos empregando a rúbrica deseñada para o efecto que figura

como anexo 6. A cualificación ob da nesta rúbrica para cada coordinador será da en conta na avaliación

da CSIEE.
ACTIVIDADE 4
Na cuarta ac vidade, cada grupo recollerá todas as pezas de Lego e gardaraas. O mestre ou Asignación de 10 minutos
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mestra entregaralle a cada grupo 4 follas diferentes con 5 sumas de fraccións cada unha. Cada 

alumno collerá unha folla, poñerá o seu nome e realizará as 5 sumas sen axuda de ningún Lego.

tempos
Metodoloxía Traballo individual

Agrupamento 

alumnado

Non

Produto final Folla cos exercicios realizados de cada alumno. Materiais/Recursos Folla de papel

Avaliación do alumnado 1) O produto final será valorado segundo o seguinte criterio de corrección:

Polo  resultado  correcto  de  cada

suma realizada con pezas de Lego

2 punto por cada suma

(se hai un erro, 0,5 puntos)
A cualificación ob da nesta ac vidade será da en conta na avaliación do EA MTB2.3.2 («Realiza sumas e

restas de fraccións co mesmo denominador») e tamén na avaliación das competencias CMCT e CAA, de

forma que a nota ob da será da en conta para a valoración tanto dese estándar de aprendizaxe como

das competencias.
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Que aprendemos hoxe?
O alumnado anotará na súa axenda que aprendeu hoxe na clase de Matemá cas Asignación de 

tempos

5 minutos

AVALIACIÓN DA SESIÓN
Cumprimento de tempos Grao de planificación

Mo vación ob da do 

alumnado

Problemas 

xurdidos
BOA REGULAR MALA BOA REGULAR MALA BOA REGULAR MALA

Valoracións cara ao 

futuro:

Observacións:
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