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MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

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. 

Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados 

Le, escribe e ordena números ata o 99 

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

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

Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99. 

Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha 

das súas cifras. 

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 e/ou resta (sen levada) na 

resolución de problemas contextualizados. 

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. 

Comparar e identificar cal é o recipiente de maior capacidade, por 
estimación. 

Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade. 

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

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.  

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

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 e a outros 
puntos de referencia, utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-
abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

Coñecer as figuras principais figuras planas Recoñece as principais figuras planas en obxectos do contorno inmediato. 
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MATEMÁTICAS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Recoller e rexistrar unha información que se poida cuantificar, utilizando 
algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de datos 
comunicando a información. 

Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas e resolve sinxelos 
problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 

MATEMÁTICAS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, 
feitos e situacións da vida cotiá e explicar oralmente o 
proceso seguido para a súa resolución. 

Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 
razoamentos apropiados. 

Le, escribe e ordena números ata o 999. 
Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 
Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. 

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

Utiliza os números ordinais en contextos reais. 
Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 
Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 

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

Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas 
contextualizados. 
Resolve operacións con cálculo mental. 

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

Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos) 
Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas temporais axeitadas e as súas 
relación. 

Identificar e completar figuras simétricas. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. 

Nomear un polígono segundo o seu número de lados. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

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

Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer a orde de unidades e o valor de posición dunha cifra dentro 
dun número. 

Escribe números de ata cinco cifras a partir da súa descomposición segundo a orde de 
unidades e segundo o valor de posición das súas cifras. 

Comparar e ordenar números de ata cinco cifras. 
Compara e ordena, de maior a menor, e viceversa, números de ata cinco cifras. 

Utiliza os signos «maior que», >, e «menor que», <, para comparar e ordenar números. 

Redondear números á decena, centena ou millar máis próximo 
Oral, mentalmente ou por escrito, redondea números á centena ou ao millar máis 
próximo. 

Calcular o resultado dunha suma dado os seus sumandos. Calcula o resultado dunha suma dados os seus sumandos. 

Calcular o resultado dunha resta dado o minuendo e o subtraendo. Calcula o resultado dunha resta dado o minuendo e o subtraendo. 

Resolver problemas respectando catro pasos básicos: lectura do 
enunciado, obtención dos datos necesarios, formulación das operacións 
necesarias e escritura dunha frase coa solución. Poñer énfase na correcta 
orde do enunciado. 

Resolve problemas sistematizando os pasos necesarios para a súa resolución. 

Identificar os distintos termos da multiplicación e utilizar os termos de 
factores e produto. 

Escribe multiplicacións utilizando correctamente o signo «» e diferenciando os factores e 
o produto. 

Aplicar as propiedades da multiplicación para realizar cálculos e resolver 
problemas 

 Aplica a propiedade conmutativa da multiplicación para realizar cálculos e resolver 
problemas.  

Aplica a propiedade asociativa da multiplicación para realizar cálculos e resolver 
problemas. 

Coñecer e utilizar o algoritmo da multiplicación por unha ou dúas cifras de 
números de dúas ou máis cifras, sen levar e levando. 

Realiza multiplicacións de números de dúas ou máis cifras por números de dúas cifras, 
sen levar e levando. 

Coñecer e utilizar os convencionalismos e nomenclaturas propios da 
división e identificar os seus termos. 

Coñece e utiliza a nomenclatura propia da división e identifica os seus termos. 

Expresa situacións de repartición mediante a simboloxía e nomenclatura propia da 
división. 

Realizar problemas nos que intervén a división. Resolve problemas nos que intervén a división. 
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MATEMÁTICAS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer a orde de unidades e o valor de posición dunha cifra dentro dun 
número. 

Escribe números de sete cifras a partir da súa descomposición segundo a orde de 
unidades e segundo o valor de posición das súas cifras. 

Compón e descompón números segundo a orde de unidades e segundo o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

Comparar e ordenar números de ata sete cifras. 
Compara e ordena de maior a menor, e viceversa, números de ata sete cifras. 

Utiliza os signos «maior que», >, e «menor que», <, para comparar e ordenar números. 

Redondear números ás unidades ou decenas de millar máis próximas. 

Oral, mentalmente ou por escrito, redondea números ás unidades ou decenas de 
millar máis próximas. 

Utiliza o redondeo ou a aproximación para estimar cantidades na vida cotiá, para ter 
unha idea aproximada da cantidade e comprender a mensaxe. 

Ler e escribir números ordinais. 
Le e escribe números ordinais e utilízaos en contextos reais para indicar a posición dun 
elemento nunha serie ouunha relación de orde entre varios elementos. 

Ler e escribir números no sistema de numeración romano. 

Identifica os símbolos básicos no sistema de numeración romano. 

Coñece as regras da numeración romana. 

Realiza conversións entre o sistema numérico romano e o sistema numérico decimal. 

Calcular o resultado dunha suma dados os seus sumandos. Calcula o resultado dunha suma dados os seus sumandos. 

Utilizar a multiplicación para analizar, describir e resolver situaciónscotiás. Distingue os casos nos que se ten que utilizar a suma e en cales a multiplicación. 

Utilizar a propiedade asociativa, conmutativa e distributiva da 
multiplicación. 

Aplica a propiedade asociativa da multiplicación.    

Aplica a propiedade conmutativa cambiando a orde dos factores para facilitar o 
cálculo. 

Aplica a propiedade distributiva. 

Coñecer e aplicar a proba da división. Coñece e aplica a proba da división. 

Comparar e ordenar números decimais. 
Compara números decimais e utiliza os símbolos correspondentes. 

Ordena en orde crecente oudecrecente números decimais. 

Representar graficamente fraccións. 
Representa graficamentefraccións, mediante a utilización de figuras planas, pola 
división da unidade en partes iguais. 

Identificar fracciónsdecimais e números decimais. Escribe o valor decimal dunha fracción decimal e viceversa. 

Comparar fraccións de igual denominador. Compara e ordena fraccións de igual denominador. 
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Comparar fracciónsmaiores, menores ouiguais á unidade. 
Compara fraccións coa unidade e establece relacións de orde utilizando os símbolos 
«>», «<» e «=». 

Sumar e restar fracciónsco mesmo denominador. Realiza sumas e restas de fraccións de igual denominador. 

Identificar fracciónsdecimais e números decimais. Escribe o valor decimal dunha fracción decimal e viceversa. 

Comparar fraccións de igual denominador. Compara e ordena fraccións de igual denominador. 

 

MATEMÁTICAS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e utilizar a estrutura do sistema de numeración decimal, as ordes de 
unidades e as súas equivalencias, ata a unidade de millón. 

 
Establece equivalencias entre distintas ordes de unidades do SND.  

  

Ler e escribir números no sistema de numeración romano.  Identifica os símbolos básicos no sistema de numeración romano. 

Coñecer e aplicar a prioridade das operacións na resolución de expresións con 
paréntese e operacións combinadas. 

 Resolveexpresións con paréntese, sumas, restas e multiplicacións combinadas. 
  

Identificar e diferenciar as divisións exactas e as inexactas e recoñecer as 
relacións existentes entre os seus termos para aplicalasá realización de 
cálculos e á comprobación de resultados (proba da división). 

 

Coñece e aplica as relacións existentes entre os termos da división exacta e inexacta 
á realización de cálculos e á comprobación de resultados. 

 
 
 

 

Comprender o significado das distintas ordes de unidades dun número 
decimal, así como o valor posicional das cifras dun número 

 
Diferencia a parte enteira e a parte decimal dun número.  

  

Resolver problemas nos que interveñen as operacións con números decimais.  Resolve problemas con varias operacións de números decimais. 

Identificar unha fracción como a expresión matemática dunha parte dun todo 
que se dividiu en partes iguais. 

 Utiliza as fraccións para representar as partes iguaisnas que se divide un obxectoou 
 unhacantidade. 

Recoñecer e calcular fraccións equivalentes a unha dada. Simplificar e  Recoñecer e calcular fraccións equivalentes a unha dada. Simplificar e amplificar 
amplificarfraccións.  fraccións. 

Calcular o valor da fracción dunhacantidade.  Calcula de forma automatizada, o cálculo da fracción dunhacantidade. 

Realizar operacións con medida de lonxitude, capacidade e de peso, e a súa  Realiza operacións con unidades de lonxitude, transformando previamente as 
aplicación na resolución de problemas.  expresións complexas en incomplexas. 
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MATEMÁTICAS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e aplicar as operacións básicas e as súas propiedades. 
Aplica a propiedade distributiva da multiplicación, multiplica e  divide números de 
ata seis cifras 

Coñecer e aplicar a prioridade das operacións na resolución de expresións con 
paréntese e operacións combinadas. 

Resolveexpresións con paréntese, sumas, restas, multiplicacións e divisións 
combinadas. 

Coñecer e utilizar os elementos da potencia para realizar descomposicións 
polinómicas  

Escribe a descomposición polinómica dun número e viceversa. 

Obter distintos múltiplos e divisores  dun número e calcular o mínimo común 
múltiplo e máximo común divisor de dousoumáis números. 

Calcula os múltiplos e acha os divisores dun número e calcula o mínimo común 
múltiplo e o máximo común divisor de dous ou máis números. 

Coñecer e utilizar os  principais criterios de divisibilidade . Recoñece e aplica os principais criterio de divisibilidade . 

Diferenciar números primos de números compostos Recoñecese un número é primo oucomposto (números sinxelos). 

Resolver problemas nos que interveñen múltiplos e divisores. Resolve problemas nos que interveñen múltiplos e divisores. 

Ordenar e comparar os números enteiros e representalos na reta numérica. Ordena e compara os números enteiros e  os representa na reta numérica. 

Sumar números enteiros do mesmo e diferente signo. Suma números enteiros do mesmo e diferente signo. 

Resolver problemas nos que interveñen números enteiros. Resolve problemas nos que interveñen números enteiros. 

Comparar , ordenar e redondear  números decimais. Compara, ordena e redondea  números decimais. 

Sumar, restar, multiplicar e dividir números decimais. Dividir e multiplicar  
números decimais entre a unidade seguida de ceros. 

Suma, resta, multiplica e dividir números decimais. Divide e multiplica  números 
decimais entre a unidade seguida de ceros. 

Resolver problemas nos que interveñen as operacións con números decimais. Resolve problemas nos que interveñen as operacións con números decimais. 

Calcular a fracción dunhacantidade. Calcula a fracción dunhacantidade. 

Obterfraccións equivalentes por amplificación e simplificación. Obtén fraccións equivalentes por amplificación e por simplificación. 

Comparar e ordenar fraccións. Compara e ordena fraccións de maior a menor e viceversa 

Resolver problemas nos que interveñen números fraccionarios. Resolve problemas de números fraccionarios. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  durante a fase non presencial, a avaliación terá carácter 
sumativo, procurando beneficiar ao alumnado, tendo en conta as súas 
circunstancias.  
Actividades individualizadas para reforzar conceptos non adquiridos en 
avaliacións anteriores, se procede. 

Instrumentos: 

• Seguimento da avaliación continua do alumnado. 

• Observación do seu traballo. 

• Análise das súas producións. 

Cualificación final 

 
Teranse en conta as notas dos dous primeiros trimestres sumando como máximo 
un punto unha vez valorado o traballo realizado na fase non presencial. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

De atención ádiversidade, de profundización e reforzo, de repaso, 
interativas e de carácter lúdico; na medida do posible globalizadas e 
interdisciplinares, co obxectivo de asentar as bases das competencias por 
parte do alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Transmisión das actividades ao alumnado a través da páxina web do colexio, 
plataformas online para aquel alumnado que dispoña dos recursos dixitais 
necesarios, aplicacións didácticas de creación de xogos, ligazóns de 
almacenamiento na nube, emprego de núcleos motivadores globalizados. 
Ao alumnado que non dispoña de conectividade, se lle facilitarán os recursos 
doutro xeito: material fotocopiable, correo ordinario, etc. 

Materiais e recursos 
Material fotocopiable, recursos web, elaboración de proxectos, recursos 
online. 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Toda a información proporcionarase a través da páxina web do centro, dos 
correos dos profesores de área e dos titores e a aplicación Abalar, así como 
conversacións telefónicas/ videoconferencias e outras formas de contacto 
para casos puntuais.   

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


