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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático ben feito.
B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados.

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e ordenado no
caderno e en calquera aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas.
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999

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

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais.

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

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.
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida
cotiá.
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida
cotiá.
B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos,
incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas.
B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos,
incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas.
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.
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.
B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida
de lonxitude.
B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de
medida de peso.
B3.3. Coñecer e utilizar o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de medida de
capacidade.
B3.4. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións,
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais.
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MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999.
MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada
unha das súas cifras.
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.
MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as
solucións no contexto.
MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de
lonxitude.
MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de medida de
peso.
MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de medida de
capacidade.
MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos)
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
- Análise das producións do alumnado.
- Probas.
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos:
- Probas escritas.
- Exercicios.
Avaliación continua máis as actividades desenvolvidas durante este
período, sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Actividades

-Exercicios de repaso e reforzo.
-Visualización de vídeos
- Ampliación.

- Activa e participativa.
Metodoloxía
- Inclusiva e comunicativa.
(alumnado con
conectividade e sen - TIC.
- Resolución de problemas.
conectividade)
Materiais e recursos

- Materiais: imprimibles, descargables, audiovisuais.
- Persoais: profesora de aula e profesora de AL e PT (se fose
necesario)
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

- Blog de aula
- E-mail

- Páxina web do colexio
- Blog do centro
- Blog de aula
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