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ANEXO  4:  FICHA  RESUMO  GUIÓN  DA  PROGRAMACIÓN  DE  AULA  –
EXEMPLO PRÁCTICO

Materia: MATEMÁTICAS

Iden ficador: 4EP_MTB2.3.2 

(CMCCT; CAA; CCL)

Curso/Grupo: 4.º EP-A

(20 alumnos/alumnas)

Data: 

25/03/2019

PREPARACIÓN (5 minutos) (grupo)
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,

avisar 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. 
ACTIVIDADE 1 (10 minutos) (grupo) (entregar ficha 1 – ac vidade + 

criterios de corrección; e rúbrica «coordinador»)
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 mínimo número de pezas, a fracción correspondente. 

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. 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 sumas 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 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.
ACTIVIDADE 2 (10 minutos) (entregar ficha 2 – ac vidade + criterios de 

corrección; e seguen coa rúbrica «coordinador»)
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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 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 rematen a tarefa, o coordinador avisará o mestre ou mestra para que lles 

recolla a folla.
ACTIVIDADE 3 (10 minutos) (entregar ficha 3 – ac vidade + criterios de 

corrección; rúbrica CCL - expresión escrita; e seguen coa rúbrica 

«coordinador»)
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 a 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. 
ACTIVIDADE 4 (10 minutos) (individual) 
Na cuarta ac vidade, cada grupo recollerá todas as pezas de Lego e gardaraas. O 

mestre ou 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. 
Que aprendemos hoxe? (5 minutos)
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