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ANEXO 5: FICHAS ENTREGADAS AO ALUMNADO

FICHA 1

SUMA DE FRACCIÓNS CO MESMO DENOMINADOR. ACTIVIDADE 1

(NOTA:  O coordinador  debe lerlle  previamente ao grupo a totalidade

destas instrucións. Logo debe dirixir a súa realización) 
MATERIAL

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.
TEMPO PARA FINALIZAR

10 minutos para realizar o indicado na ac vidade
ACTIVIDADE

A  ac vidade  consis rá  na  suma  de  fraccións  que  teñen  o  mesmo  denominador

empregando as pezas de Lego. 

1) Para iso, primeiro cada grupo representará, empregando o mínimo número de

pezas, a fracción correspondente. 

2) As sumas realizaranse de forma que as fraccións para sumar se poñerán de

esquerda a dereita e o resultado á dereita destas. A seguinte suma poñerase

debaixo da anterior na base de Lego. 

3) Cada grupo realizará as seguintes sumas: 

1) 1/2+1/2

2) 1/3+1/3

3) 1/4+2/4

4) 2/6+1/6

5) 3/8+4/8 

6) 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 lle explicará ao resto como o vai facendo. 

4) O tempo que teredes para realizar estas seis sumas coas pezas de Lego é de 10

minutos. 

5) No momento en que rematedes a tarefa, o coordinador avisará o mestre ou
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mestra para que este comprobe o resultado e o grupo pase a realizar a segunda

ac vidade. 

6) Non  desmontedes  as  sumas  realizadas  co  Lego  porque  as  usaredes  na

segunda ac vidade.
AVALIACIÓN

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  coas  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  está  ben  montados  os  sumandos

usando  o  número  mínimo  de  pezas,

0,5; se está correcta a suma, 1)

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.
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FICHA 2

SUMA DE FRACCIÓNS CO MESMO DENOMINADOR. ACTIVIDADE 2

(NOTA:  O coordinador  debe lerlle  previamente ao grupo a totalidade

destas instrucións. Logo debe dirixir a súa realización)
MATERIAL

Folla de papel
TEMPO PARA FINALIZAR

10 minutos para realizar o indicado na ac vidade
ACTIVIDADE

1) Cada grupo empregará unha folla. 

2) En primeiro lugar, escribiredes na folla o nome dos membros do equipo,  en

primeiro lugar o nome do membro encargado da coordinación do grupo.

3) En  segundo  lugar,  expresaredes  matema camente  as  sumas,  incluíndo  o

resultado, que foron realizadas na ac vidade 1. 

4) 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. 

5) No momento en que rematedes a tarefa, o coordinador avisará o mestre ou

mestra para que vos recolla a folla. 

6) O tempo para realizar esta parte é de 10 minutos.
AVALIACIÓN

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:

Polo  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.
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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. 
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FICHA 3

SUMA DE FRACCIÓNS CO MESMO DENOMINADOR. ACTIVIDADE 3

(NOTA:  O coordinador  debe lerlle  previamente ao grupo a totalidade

destas instrucións. Logo debe dirixir a súa realización)
MATERIAL

Folla de papel
TEMPO PARA FINALIZAR

10 minutos para realizar o indicado na ac vidade
ACTIVIDADE

1) Na terceira ac vidade, cada grupo volverá empregar unha folla. 

2) En  primeiro  lugar,  escribirán  na  folla  o  nome dos  membros  do  equipo,  en

primeiro lugar o nome do membro encargado da coordinación do grupo. 

3) En segundo lugar, cada grupo deberá explicar por escrito cal é o procedemento

para  sumar  dúas  fraccións  co  mesmo  denominador.  Para  explicalo,  non

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

podedes empregar símbolos matemá cos. 

4) No momento en que rematedes a tarefa, o coordinador avisará o mestre ou

mestra para que vos recolla a folla. 

5) O tempo para realizar esta parte é de 10 minutos.
AVALIACIÓN

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. 
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