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CURSO  PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais polo traballo matemático ben 

feito. 

▪ Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para 

o traballo limpo, claro e ordenado no caderno 

e en calquera aspecto a traballar na área de 

Matemáticas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪  Iniciarse na utilización dos medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe coa axuda guiada do 

mestre ou da mestra. 

▪ Manifesta interese na utilización dos medios 

tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

▪ CMCT  

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Ler, escribir e ordenar números 

enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

▪ Le, escribe e ordena números ata o 99. ▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ Identifica o valor de posición das cifras en 

situacións e contextos reais. 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

▪ Utiliza os números ordinais en contextos reais. ▪ CMCT 

▪ Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá 

números naturais ata o 99. 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Descompón e compón números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada unha 

das súas cifras. 

▪ CMCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Ordena números enteiros e represéntaos na 

recta numérica. 

▪ CMCT 

▪ Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, en situación de resolución de 

problemas. 

▪ Realiza cálculos numéricos básicos coa 

operación de suma na resolución de 

problemas contextualizados. 

▪ CMCT 

▪ Realiza cálculos numéricos básicos coa 

operación de resta (sen levadas) na resolución 

de problemas contextualizados. 

▪ CMCT 

▪ Emprega procedementos diversos na 

realización de cálculos numéricos básicos. 

▪ CMCT 

▪ Identificar e resolver problemas da 

vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución de 

problemas. 

▪ Resolve problemas que impliquen o dominio 

dos contidos traballados. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ Iníciase na reflexión sobre o procedemento 

aplicado á resolución de problemas: revisando 

as operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

▪ CMCT 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

▪ Utilizar o palmo, o paso e o pé para 

realizar medidas e estimacións. 

▪ Realiza medicións co palmo, o paso e o pé. ▪ CMCT 

▪ Comparar e identificar cal é o obxecto 

de maior peso, por estimación e/ou 

utilizando a balanza. 

▪ Realiza comparacións de peso entre dous 

obxectos de uso habitual.  

▪ CMCT 

▪ Comparar e identificar cal é o 

recipiente de maior capacidade, por 

estimación. 

▪ Compara e identifica cal é o recipiente de 

maior capacidade. 

▪ CMCT 
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CURSO  PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Iníciase no coñecemento do valor e 

as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 

▪ Coñece a función e o valor das diferentes 

moedas e billetes (5,10, 20 e 50 euros) do 

sistema monetario da Unión Europea 

utilizándoas tanto para resolver problemas en 

situación reais como figuradas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ Interpretar representacións espaciais 

sinxelas realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de obxectos 

ou situacións familiares. 

▪ Describe a situación dun obxecto do espazo 

próximo en relación a un mesmo utilizando os 

conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Describe a situación dun obxecto do espazo 

próximo en relación a outros puntos de 

referencia utilizando os conceptos de 

esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, 

preto-lonxe e próximo-afastado. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Coñecer as figuras planas básicas: 

cadrado, círculo, rectángulo e 

triángulo. 

▪ Recoñece formas rectangulares, triangulares e 

circulares en obxectos do contorno inmediato. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ Recoller e rexistrar unha información 

que se poida cuantificar, utilizando 

algúns recursos sinxelos de 

representación gráfica: táboas de 

datos, bloques de barras, diagramas 

lineais… comunicando a información. 

▪ Rexistra e interpreta datos sinxelos en 

representacións gráficas básicas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ Resolve sinxelos problemas nos que interveña 

a lectura de gráficos. 

▪ CMCT 

▪ CAA 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A observación e revisión das tarefas expostas 
semanalmente na páxina web do colexio, realizadas e enviadas por correo 
electrónico a través de capturas de imaxe dos libros, cadernos, fichas, 
traballos manuais…dos alumnos/as.  

Instrumentos:  O rexistro das tarefas realizadas polos alumnos/as estará 
plasmado en listas de control de envío e valoración do traballo realizado 
por cada alumno/a. 

Cualificación final 

 A avaliación nestes cursos toma como prioridade a observación directa da evolución 
dos nenos/as nas distintas áreas e, xa que, a avaliación é continua, as cualificacións 
estarán baseadas no traballo individual e grupal realizado nos dous primeiros 
trimestres. Polo tanto as tarefas realizadas durante este terceiro trimestre serán, en 
todo caso, para poder subir as cualificacións das avaliacións anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non existe alumnado con 
materias pendentes. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Serán  actividades e tarefas  baseadas nos coñecementos adquiridos na 1º e 
2º avaliación e de ampliación dos mesmos ,utilizando fichas de reforzo e 
repaso e os libros de texto da terceira avaliación para o seu aproveitamento, 
xa que son unha sinxela continuación con a penas novos contidos que xa 
foron traballados na aula durante os dous primeiros trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partindo do nivel de desenvolvemento do alumno/a e das aprendizaxes 
previas posibilitar que realicen aprendizaxes significativas por si sos, 
axudándose das indicacións que se lles envían semanalmente por vía 
telemática que procuramos que sexan en todo momento moi motivadoras , 
manipulativas e ao mesmo tempo máis lúdicas. 
En todo momento tivemos en conta a atención á diversidade do alumnado 
tendo en conta os seus distintos ritmos de aprendizaxe e as súas motivacións. 
Todo o alumnado estivo con total conectividade dende o comezo do trimestre 
a través da aplicación Abalar, a páxina web do colexio e o correo electrónico 
do mestre. Sendo innecesaria a utilización doutros medios (como o 
teléfono)para poder contactar.  

Materiais e recursos 
Utilizarán os libros de texto, libros dixitais, fichas de reforzo e repaso,enlaces 
de vídeos e actividades interactivas, páxina web do colexio, correo 
electrónico, ordenador ou teléfono móbil 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará aos alumnos/as a través da aplicación ABALAR, 
a páxina web do colexio e o correo electrónico. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e a través da 
aplicación ABALAR. 

 
 

 

 

 


