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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

NÚMEROS
B2.1. Ler, escribir e ordenar números 
enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999.

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes.

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

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais.

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999.

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares.

B2.3. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo 
mental, en situación de resolución de 
problemas.

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de 
problemas contextualizados.

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na 
resolución de problemas contextualizados. 

B2.4. Identificar e resolver problemas da
vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e
as matemáticas e valorar a utilidade dos
coñecementos matemáticos adecuados 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.

MEDIDA
B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o 
metro e o centímetro como unidades de 
medida de lonxitude.

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida
de lonxitude.

B3.4. Coñece as unidades básicas de 
medida do tempo e as súas relacións, 
utilizándoas para resolver problemas da 
vida diaria.

MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos)

B3.5. Coñece o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea.

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais 
como figuradas.

B3.6. Identificar e resolver problemas da
vida cotiá adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e
as matemáticas e valorar a utilidade dos
coñecementos matemáticos axeitados 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida.

XEOMETRÍA

B4.1. Identificar e completar figuras 
simétricas.

MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría.

B4.2. Nomear un polígono segundo o 
seu número de lados.

MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato.

B4.3. Discriminar prismas, pirámides, 
conos, cilindros e esferas.

MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do entorno 
inmediato.

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

MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos.

B4.5. Identificar, resolver problemas da 
vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e
as matemáticas e valorar a utilidade dos

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos 
traballados.



coñecementos matemáticos axeitados 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

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

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas.

B5.2. Realizar estimacións en situacións
de azar utilizando o vocabulario: seguro,
posible e imposible.

MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso imposible.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise das tarefas escritas realizadas polo alumnado. 

Instrumentos: Probas orais usando  a videochamada para a valoración 
cuantitativa das aprendizaxes do alumnado.

Cualificación
final

Será un 50% da nota da 1ª avaliación, 50 % da nota da 2ª avaliación, e un 
máximo de dous puntos para o traballo continuado e en prazo das actividades 
desta 3ª Avaliación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades son enviadas pola profesora á casa, en xeral son de 
repaso e reforzo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Tódolos alumnos teñen conectividade. Cada día envíanselles vídeos 
explicativos da materia a traballar e márcanselles qué actividades 
deben facer para practicar esa materia. Os alumnos fan as tarefas e 
devólvenas feitas ese día. A conexión individual co alumno pode 
producirse por dúbidas no alumno,  por erros nas actividades ou 
indicios de que algún concepto resultou complexo de entender, ou 
mesmo por comentar calquera tema de interese que a profesora vexa 
convinte. Úsase a liña telefónica, wasapp e videochamadas.

Materiais e recursos Libro de texto que teñen na casa e vídeos sobre a materia.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As familias e os alumnos serán informadas destas modificacións a
través da publicación das mesmas na páxina web do colexio.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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