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INTRODUCCIÓN

As dúas leis educativas vixentes actualmente, a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de

Educación (LOE) e a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa

(LOMCE), recollen nos seus preámbulos a importancia de que a educación facilite o

desenvolvemento persoal e a integración social e profesional do alumnado.

Para logralo, é preciso traballar contidos de diverso tipo, que están relacionados con moitas

parcelas da realidade; por iso, a Educación Primaria queda organizada en áreas. Cada unha delas

componse de contidos propios dunha ou varias disciplinas, que teñen que ver co ámbito inmediato dos

alumnos/as e cos coñecementos culturais básicos que se consideran imprescindibles para o

cumprimento da finalidade da Educación Primaria.

Pero o xeito de percibir a realidade que teñen os nenos/as non é analítico e parceiro (aínda que

o seu sistema cognitivo vai avanzando progresivamente cara á análise), senón global, relacionado. Así,

as áreas non se tratarán de forma independente senón que terán, como se recolle na lexislación vixente,

un carácter global e integrador.

Este tema céntrase nunha destas áreas: a de Matemáticas, que contribuirá ao

desenvolvemento cognitivo dos alumnos/as e á súa formación, potenciando capacidades e destrezas

básicas como a observación, representación, interpretación de datos, análise, síntese, valoración,

aplicación... así como a facultade de utilizar de forma efectiva diversas estratexias e resolver

problemas relacionados coa vida cultural, social e laboral. Dada a importancia destas capacidades,

pódese deducir a relevancia desta área na Educación Primaria.

0.
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A ÁREA DE MATEMÁTICAS NA EDUCACIÓN PRIMARIA:

ENFOQUE, CARACTERÍSTICAS E PROPOSTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

1.1.- ENFOQUE.

O alumnado, cando se incorpora á Educación Primaria, chega cunha enorme bagaxe de

experiencias matemáticas, xeralmente intuitivas, relacionadas con diversos aspectos da área. Por

exemplo, coas cantidades: números, medidas de tempo, sistema monetario, accións de engadir e

quitar...; cos espazos; coas formas; coa importancia que lles atribúe a xente que lles rodea... Esas

experiencias foron construídas en interacción co contorno e coas persoas próximas que o utilizan

constantemente.

A escola, polo tanto, debe establecer pontes entre os coñecementos extraescolares e os

escolares, tendo en conta que o enfoque metodolóxico actual require de múltiples situacións, tempo

para resolvelas e oportunidades para reflexionar sobre o aprendido e poñelo en xogo.

Así,  tal  e  como  determina  o DDeeccrreettoo 110055//22001144, de 4 de setembro, polo que se establece o

currículo para Primaria en Galicia, as Matemáticas defínense como un conxunto de ideas e formas de

actuar  que  non  se  limita  a  utilizar  cantidades  e  formas  xeométricas  senón,  e  sobre  todo,  a  facerse

preguntas, obter modelos e identificar relacións e estruturas de modo que, ao analizar os fenómenos e

situacións que se presentan na realidade, se poida obter información, sacar conclusións e actuar.

1.2.- CARACTERÍSTICAS.

Atendendo ao DDeeccrreettoo 110055//22001144, algunhas características desta área son:

a) Non se limitan a utilizar cantidades e formas xeométricas, senón que intenta buscar patróns,

regularidades e leis matemáticas.

b) Pretenden alcanzar unha eficaz alfabetización numérica, entendida como a capacidade para

enfrontarse con éxito a situacións en que interveñan os números e as súas relacións.

1.
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c) Teñen unha grande importancia no currículo.  Xunto ás  áreas de Lingua posúen un carácter

instrumental (xa que son básicas para adquirir coñecementos en todas as áreas) e son claves

para decidir a promoción dun estudante.

d) No DDeeccrreettoo 110055//22001144 dise que "potenciarase o desenvolvemento da competencia de

comunicación lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía".

e) Presentan un papel formativo básico para as capacidades intelectuais: desenvolven o

pensamento lóxico, a capacidade para analizar, organizar, relacionar, razoar, argumentar….

Incorporan ás súas características tradicionais relacionadas coa dedución, coa precisión, co

rigor e coa seguridade as de indución, estimación, aproximación e probabilidade, que

mellorarán a capacidade de enfrontarse a situacións abertas e pechadas.

f) O horario semanal para esta área,  é o seguinte: atendendo ao Anexo IV do DDeeccrreettoo 110055//22001144,

é: 5 sesións semanais en 1º, 2º, 5º e 6º de EP e 4 sesións semanais en 3º e 4º de EP.

g) Idioma: segundo o DDeeccrreettoo 7799//22001100, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non

universitario (artigo 6º, punto 3), esta área impartirase en castelán.

1.3.- PROPOSTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

O mestre/a deberá partir das experiencias, dos problemas e dos intereses do alumnado para

que as aprendizaxes se integren na súa vida cotiá, tanto no plano persoal coma no social. Para lograr

este obxectivo, teranse en conta as seguintes consideracións metodolóxicas, atendendo ao DDeeccrreettoo

110055//22001144, entre outros documentos:

Ø PPaarrttiirr ddoo nniivveell ddee ddeesseennvvoollvveemmeennttoo do alumnado, do que xa sabe, dos seus coñecementos previos.

Ø IInnddiivviidduuaalliizzaacciióónn, tendo en conta que todos somos diferentes, aprendemos con distintos ritmos e

necesitamos diferentes axudas.

Ø Especial aatteenncciióónn áá ddiivveerrssiiddaaddee e á detección de dificultades de aprendizaxe, para aplicar

mecanismos de reforzo (organizativos ou curriculares).

Ø PPaarrttiicciippaacciióónn aaccttiivvaa ee iinncclluussiivvaa,, fomentando a ccooooppeerraacciióónn e implicación dos nenos/as, o que

levará a que desenvolvan a capacidade de aapprreennddeerr aa aapprreennddeerr.

Ø GGlloobbaalliizzaacciióónn,, presentando os contidos de forma relacionada, posto que o pensamento dos nenos/as

na etapa ten carácter global.
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Ø DDeesseennvvoollvveemmeennttoo eenn eessppiirraall:: os mesmos contidos e obxectivos repetiranse ao longo da etapa, cada

vez con maior nivel de complexidade. Segundo ROSA Mª PUJOL (2003), calquera aprendizaxe é

parcial  e  o  camiño  cara  a  xeneralización  conséguese  a  través  do  tempo,  a  partir  de  moitas

experiencias. É por iso que os contidos traballados deben ser recorrentes na etapa, volvendo sobre

estes con distintos niveis de complexidade en distintos momentos.

Ø OOrrddee pprrooggrreessiivvaa ee llóóxxiiccaa nnooss ccoonnttiiddooss: do coñecido ao descoñecido, do concreto ao abstracto, da

realidade próxima no tempo e no espazo a outra máis distante...

Ø MMoottiivvaacciióónn. Contemplaranse contidos interesantes, próximos e útiles, para conseguir que o

alumnado se sinta motivado. Seguindo a COLL (1987), "a condición para aprender é querer".

Ø Posta en práctica de aaccttiivviiddaaddeess ddee aapprreennddiizzaaxxee iinntteeggrraaddaass, que traballen simultaneamente varios

elementos curriculares, principalmente as competencias clave.

Ø Tratamento das áárreeaass ddaass lliinngguuaass de forma coordinada, reflectíndose no Proxecto Lingüístico de

Centro os acordos sobre metodoloxía, contidos, criterios de avaliación…

Ø Traballo da lleeccttuurraa,, que constitúe un factor fundamental no proceso de aprendizaxe.  Asignaráselle,

como mínimo, media hora diaria, incidindo en estratexias de comprensión lectora.

Ø Plantexamento de tarefas e actividades relacionadas coa rreessoolluucciióónn ddee pprroobblleemmaass ddaa vviiddaa ddiiaarriiaa.

Ø MMooddiiffiiccaacciióónn ddee eessqquueemmaass ddee ccooññeecceemmeennttoo qquuee ssee ppoossúúeenn: segundo VYGOTSKY partir da

realidade e os coñecementos do alumno/a (zona de desenvolvemento próximo) e levala un pouco

máis alá, modificándoa coa aprendizaxe de novos coñecementos (zona de desenvolvemento

potencial).

Ø UUttiilliizzaacciióónn ddee eessttiillooss ddee eennssiinnoo mmeeddiiaannttee aa bbuussccaa: a aprendizaxe por descubrimento ten unha

grande significatividade en Educación Primaria, xa que pretende que o alumnado crea nas súas

posibilidades de movemento; debe descubrir o material por si mesmo/a, antes de incorporalo á súa

estrutura cognitiva. Provócase un estado de disonancia cognitiva (FESTINGER); é dicir, hai un

desequilibrio nos coñecementos anteriores, formulándose unha dúbida (conflito cognitivo) e

buscando solucións. Así, se eliminan esas dúbidas e vólvese á situación de equilibrio ou

consonancia cognitiva, conseguindo aapprreennddiizzaaxxeess ssiiggnniiffiiccaattiivvaass que sexan ffuunncciioonnaaiiss e

transferibles a novas situacións.

Ø Utilización dos mmeeddiiooss aauuddiioovviissuuaaiiss e das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC)

que permiten adquirir aprendizaxes máis ricas e variadas.

Á hora de concretar estes principios xerais en estratexias prácticas, considerarase:

♣ Os procesos de rreessoolluucciióónn ddee pprroobblleemmaass constitúen un dos eixes principais da actividade

matemática e deben ser fonte e soporte principal da aprendizaxe matemática ao longo da etapa.

A resolución dun problema require e utiliza moitas das capacidades básicas ata a comunicación

dos resultados: ler, reflexionar, planificar o proceso de resolución, establecer estratexias e

procedementos e revisalos, modificar o plan se é necesario, comprobar a solución se se atopou...
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♣ O traballo nesta área na Educación Primaria está baseado na eexxppeerriieenncciiaa; as matemáticas

apréndense utilizándoas en contextos funcionais relacionados con situacións da vida cotiá, para

ir adquirindo progresivamente coñecementos máis complexos a partires das experiencias e dos

coñecementos previos.

♣ O profesorado debe involucrarse na elaboración e no deseño de ddiiffeerreenntteess ttiippooss ddee mmaatteerriiaaiiss ee

rreeccuurrssooss, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e da

comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe, que permiten o acceso a recursos virtuais.

Para traballar o aspecto manipulativo, o mestre/a recorrerá a un material alternativo

familiar aos nenos/as (froitas, bólas, cortizas...), xunto a materiais comercializados (ábacos,

regretas, bloques...). Do mesmo modo, afarase aos nenos/as a utilizar instrumentos alternativos

de medida (cartolinas ou libros para o trazado de liñas, cordas ou fíos para facer

circunferencias...), xunto aos instrumentos propios desta etapa (regra, escuadra, compás...).

Tamén se contemplará a existencia na aula dun amplo material impreso, ademais dos libros de

texto: fichas de traballo, catálogos, folletos, follas de publicidade, etc.

♣ Convén traballar algunhas das ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddooss ccóóddiiggooss mmaatteemmááttiiccooss: convencionalidade,

arbitrariedade, universalidade, economía...

♣ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o

ddeesseennvvoollvveemmeennttoo ddaass ccoommppeetteenncciiaass ccllaavvee ao longo da etapa. O ttrraabbaalllloo ppoorr pprrooxxeeccttooss está

especialmente orientado para o desenvolvemento das competencias.

♣ Outra forma de articular as actividades matemáticas son os xxooggooss. As estratexias utilizadas na

práctica dalgúns xogos poden ser útiles para a memorización de determinados datos e para a

automatización de certas técnicas que se deben coñecer.

Entre as dificultades que poden xurdir na área de Matemáticas, as máis significativas son:

§ PPrroobblleemmaass nnoo aacccceessoo aaoo ppeennssaammeennttoo aabbssttrraaccttoo. Por iso necesitamos apoios manipulativos, así

como experiencias relacionadas coa vida diaria.

§ DDiissccaallccuulliiaa: entendida como a dificultade para comprender e realizar os cálculos matemáticos.

§ Dificultades na resolución de problemas debido a unha mmaallaa ccoommpprreennssiióónn lleeccttoorraa. En ocasións

ao alumnado resúltalle complicado diferenciar os datos da pregunta ou saber transformar a

información do problema nunha operación matemática.
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Coa entrada en vigor da LLOOMMCCEE e  a  implantación  do DDeeccrreettoo 110055//22001144 como currículo de

Educación Primaria en Galicia, as competencias básicas desaparecen e pasan a denominarse

competencias clave. Dado que actualmente todas as alusións lexislativas e curriculares se fan ás

devanditas competencias clave, tomaranse como referencia para desenvolver este apartado. Unha das

definicións incluídas no currículo descríbeas como "as capacidades para aplicar de forma integrada

os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos".

Ademais, atenderase á OOrrddee EECCDD//6655//22001155, do 21 de xaneiro, pola que se describen as

relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Nela dise que "as competencias clave son aquelas

que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a

cidadanía activa, a inclusión social e o emprego".

En Galicia contémplanse sete competencias clave:

1. CCoommuunniiccaacciióónn lliinnggüüííssttiiccaa ((CCCCLL)):: é a habilidade para expresar e interpretar conceptos,

pensamentos,  sentimentos  e  feitos  de  xeito  oral  e  escrito  (escoitar,  falar,  ler  e  escribir)  e  para

interactuar lingüisticamente en todos os contextos.

2. CCoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa ee ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn cciieenncciiaa ee tteeccnnoollooxxííaa ((CCMMCCTT))::

· A competencia matemática é a habilidade para desenvolver e aplicar o razoamento

matemático, co fin de resolver problemas en situacións cotiás.

· A competencia científica é a capacidade de empregar os coñecementos e a metodoloxía

para explicar a natureza, e así extraer conclusións baseadas en probas.

3. CCoommppeetteenncciiaa ddiixxiittaall ((CCDD)):: implica un uso seguro e crítico das tecnoloxías da sociedade da

información (TSI) para o traballo, o ocio e a comunicación.

4. AApprreennddeerr aa aapprreennddeerr ((CCAAAA)):: é a habilidade para iniciar a aprendizaxe, persistir nela e organizala,

xestionando o tempo e a información eficazmente, individualmente ou en grupos. Significa

adquirir, procesar, e asimilar novos coñecementos e capacidades, apoiándose en experiencias

anteriores. A motivación e confianza son fundamentais.

5. CCoommppeetteenncciiaass ssoocciiaaiiss ee ccíívviiccaass ((CCSSCC)):: preparan as persoas para participar de xeito eficaz e

construtivo na vida social e profesional. Inciden na resolución de conflitos.

2.
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6. SSeennttiiddoo ddee iinniicciiaattiivvaa ee eessppíírriittoo eemmpprreennddeeddoorr ((CCSSIIEEEE)):: é a habilidade para transformar as ideas en

actos. Está relacionada coa creatividade, a innovación, a asunción de riscos e a planificación de

proxectos para conseguir obxectivos.

7. CCoonncciieenncciiaa ee eexxpprreessiióónnss ccuullttuurraaiiss ((CCCCEECC)):: é a apreciación da expresión creativa de ideas,

experiencias e emocións a través de distintos medios, como a música, as artes escénicas, a

literatura e as artes plásticas.

Segundo o establecido no aarrttiiggoo 55 ddoo DDeeccrreettoo 110055//22001144, potenciarase o desenvolvemento da

ccoommppeetteenncciiaa ddee ccoommuunniiccaacciióónn lliinnggüüííssttiiccaa e da ccoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa ee ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn

cciieenncciiaa ee tteeccnnoollooxxííaa..

A relevancia das competencias clave no currículo pódese resumir en:

· A súa adquisición contribuirá ao logro dos oobbxxeeccttiivvooss ddee eettaappaa.

· TTooddaass aass áárreeaass deben participar na mellora das distintas competencias.

· O traballo dos ccoonnttiiddooss e a mmeettooddoollooxxííaa asegurará o desenvolvemento das competencias.

· Os ccrriitteerriiooss ddee aavvaalliiaacciióónn ee ooss eessttáánnddaarreess ddee aapprreennddiizzaaxxee avaliables servirán de referencia para

comprobar o rendemento alcanzado en cada unha delas.

· O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables das áreas que se relacionan cunha mesma

competencia dá lugar ao ppeerrffiill ccoommppeetteenncciiaall, que axudará á avaliación do alumnado.

· Deseñaranse aaccttiivviiddaaddeess ddee aapprreennddiizzaaxxee iinntteeggrraaddaass, que traballen varias competencias á vez.

Pero, como contribúe a área de Matemáticas ao desenvolvemento das competencias? Debido ao

seu carácter instrumental traballa, en maior ou menor medida, todas:

Ø Comunicación lingüística (CCL). O feito de verbalizar os procesos de aprendizaxe e as

especiais características da linguaxe matemática (que require rigor e precisión, explicacións

organizadas, argumentación, valoración das opinións dos demais...) favorecen esta competencia.

Para fomentar o seu desenvolvemento dende Matemáticas insistirase en dous aspectos:

Þ Por unha parte, na incorporación do esencial da linguaxe matemática á expresión

habitual e a axeitada precisión no seu uso.

Þ Por outra, nos contidos asociados á descrición verbal dos razoamentos e dos procesos.

Ø Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).

1. Respecto á competencia matemática, desenvólvese en todos e cada un dos seus

aspectos; sobre todo cando o traballo se oriente a coñecementos útiles, pragmáticos e

aplicados a situacións cotiás dentro e fóra da aula.



OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: TEMA 20 9

2. No tocante ás competencias en ciencia e tecnoloxía, trabállanse habilidades para

coñecer e interpretar o medio dende diversos ámbitos como a ciencia ou os procesos

tecnolóxicos, que teñen unha relación directa coas matemáticas. Desenvólvese a

percepción espacial, a observación e análise do contorno, a análise científica, o

traballo con ferramentas tecnolóxicas, a interpretación da información en gráficas...

Ø Competencia dixital (CD). A lectura e creación de gráficas, a organización da información de

forma analítica e comparativa, a modelaxe da realidade, a introdución á linguaxe gráfica e

estatística, a iniciación no uso de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas e outros procesos

matemáticos... son aspectos que contribúen ao desenvolvemento desta competencia.

Ø Aprender a aprender (CAA). A autonomía na resolución de problemas, xunto coa

verbalización do proceso de resolución (contido que aparece frecuentemente no currículo da

área) axudan á reflexión sobre o aprendido, favorecendo esta competencia.

Tamén é necesario incidir dende a área nos contidos relacionados coa autonomía, a

perseveranza, a sistematización, a mirada crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os

resultados do propio traballo.

Ø Competencias sociais e cívicas (CSC). As matemáticas son importantes na vida cotiá; hai un

montón de algoritmos que usamos diariamente, sen decatarnos (operacións con moedas e

billetes, por exemplo) e que contribúen a facilitarnos a inclusión na sociedade e a adopción de

hábitos cívicos.

Ademais, na medida en que se apoia no traballo en equipo, o debate sobre o proceso e

a aceptación de distintos puntos de vista, estase a contribuír a esta competencia.

Ø Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). As estratexias matemáticas como a

resolución de problemas (que inclúen a planificación, a xestión do tempo e dos recursos, a

valoración dos resultados e a argumentación para defender o proceso e as solucións obtidas)

contribúen ao desenvolvemento da iniciativa. Esta axuda será maior na medida en que se

fomenten actitudes de confianza e de autonomía na resolución dos problemas. As actitudes

asociadas coa confianza na propia capacidade para enfrontarse con éxito a situacións incertas,

están incorporadas a través de diferentes contidos curriculares.

Ø Conciencia e expresións culturais (CCEC). As Matemáticas son parte do patrimonio cultural

das sociedades, feito que haberá que resaltar poñendo de relevancia datos curiosos que adoitan

interesar ao alumnado. Así mesmo, o traballo con conceptos espaciais e formas xeométricas ten

relación coa produción artística e favorece a análise de distintas obras.
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OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

ASPECTOS MÁIS RELEVANTES

3.1.- OBXECTIVOS.

Como obxectivo xeral da etapa, a nosa referencia é a finalidade da Educación Primaria,

recollida no DDeeccrreettoo 110055//22001144.. Preténdese facilitarlle ao alumnado "as aprendizaxes da expresión e da

comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas de cultura, os

hábitos de convivencia, de estudio e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co

fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa

personalidade e de preparalos/as para cursar con aproveitamento a educación secundaria

obrigatoria".

O obxectivo de etapa máis relacionado con esta área é:

g) "Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que

requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións,

así como ser capaces de aplicalos a situacións da súa vida cotiá".

No currículo de MMaatteemmááttiiccaass, perséguese una dobre finalidade: formativa y pragmática. É

dicir, preténdese que o alumno/a poida adquirir uns coñecementos e aplicalos en situacións

contextualizadas.

No DDeeccrreettoo 110055//22001144 identifícanse os obxectivos coa adquisición de capacidades por parte do

alumnado. Especifícanse os obxectivos de etapa (aos que contribúen todas as áreas), pero non os de

área. Neste caso, tómanse como referencia os criterios de avaliación de cada curso e área, xa que os

criterios de avaliación "responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina".

Partindo dos devanditos criterios de avaliación, poderíase dicir que os oobbxxeeccttiivvooss ddeessttaass áárreeaass

teñen relación, a grandes trazos, co desenvolvemento das capacidades de:

Ø Desenvolver habilidades matemáticas.

Ø Resolver problemas matemáticos en situacións cotiás.

Ø Identificar e analizar formas xeométricas do seu contorno.

3.
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3.2.- CONTIDOS.

Os contidos fan referencia aos diferentes tipos de coñecemento que contribúen ao logro dos

criterios de avaliación e á adquisición de competencias durante a etapa de Educación Primaria. Estes

contidos son de varios tipos: coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes, aínda que non se

diferencien explicitamente no currículo actual.

Os contidos das áreas agrúpanse en bloques. Estes bloques non son unidades independentes

nin constitúen unha proposta de organización didáctica, senón que deben ser tratados globalmente.  A

secuenciación dos bloques de contidos concrétase por cursos.

No seguinte cadro aparecen os bloques de contidos da área de Matemáticas:

MATEMÁTICAS

1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas.

2. Números.

3. Medida.

4. Xeometría.

5. Estatística e probabilidade.

· Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. É a  columna  vertebral  do  resto

dos bloques e debe formar parte do traballo diario na aula, para desenvolver os demais

contidos. Inclúe procesos de investigación, expresión verbal, uso de TIC, actitudes...

· Bloque 2. Números. Aparece todo o referido a números e operacións aritméticas. Ten tanta

importancia dentro das matemáticas que adoita identificarse co seu contido principal.

· Bloque 3. Medida. Pretende esencialmente o traballo coas cantidades nas diferentes vertentes

en que estas aparecen: o número e o dominio reflexivo das relacións numéricas nos distintos

contextos. Algúns contidos son as unidades de medida de lonxitude, capacidade, peso e

tempo...; o euro...

· Bloque 4. Xeometría. Preténdese que o alumnado describa, analice propiedades, clasifique e

razoe, e non solo que defina. Requírese pensar e facer, construír, debuxar, clasificar con

diversos criterios, modelar, medir, comparar... Entran neste bloque as figuras planas e os

corpos xeométricos, así como representacións espaciais.

· Bloque 5. Estatística e probabilidade. Fai fincapé na iniciación ao uso crítico da información

recibida por diferentes medios e sobre todo na comprensión das informacións dos medios de

comunicación. Contén aspectos como táboas e gráficas de datos, estimación de sucesos...
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3.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

Como xa se comentou,  coa entrada en vigor  do DDeeccrreettoo 110055//22001144, os criterios de avaliación

asumen unha maior importancia curricular. Considérase que os criterios "describen aquilo que se

quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e

responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina". É dicir, son o referente dos logros a

alcanzar polo alumno/a, funcionando así de xeito similar aos obxectivos.

Para concretar os criterios de avaliación e facilitar a súa valoración por parte dos docentes,

aparece un novo elemento curricular: os estándares de aprendizaxe avaliables, que son unha

especificación dos criterios de avaliación e que "concretan o que o alumno debe saber, comprender e

saber facer en cada disciplina". Serán observables, medibles e avaliables, ademais de permitir graduar

o rendemento ou logro alcanzado.

No DDeeccrreettoo 110055//22001144, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe aparecen

secuenciados por área e por curso.

Como exemplo da relación entre criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, tomamos

un criterio de 3º de Primaria e os seus estándares de aprendizaxe correspondente, dentro do bloque 3

(Medida):

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe

B3.2. Operar con diferentes
medidas de lonxitude, peso/masa,
capacidade e tempo.

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e
masa en forma simple.

MTB3.2.2. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.
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RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Como xa vimos, as áreas non deben ser tratadas de forma independente senón que terán, como

se recolle no DDeeccrreettoo 110055//22001144, un carácter global e integrador.

A nivel metodolóxico, baseándose na premisa da percepción global da realidade dos nenos/as,

que defenden autores como DECROLY, débese optar por un modelo globalizador. Este enfoque parte

da realidade para progresar na análise dos elementos que a compoñen, relacionando todo co

tratamento interdisciplinar das diferentes áreas. Finalmente, a síntese e integración dos novos contidos

aprendidos enriquecerán o coñecemento do obxecto de estudio orixinal.

Un exemplo do uso dunha metodoloxía globalizadora é o seguinte: en vez de traballar por

separado os contidos de orientación espacial en Matemáticas, comunicación oral e escrita en Lingua,

educación vial en Ciencias Sociais e a influencia de hábitos saudables no corpo en Ciencias da

Natureza, formularíase unha actividade que xuntase estes contidos, como o deseño dun percorrido en

bicicleta: con descrición de traxectorias, normas de circulación, beneficios da actividade física no

organismo... Deste xeito o alumnado vería a funcionalidade das súas aprendizaxes.

Ademais dunha formulación metodolóxica común, as diferentes áreas de Educación Primaria

tamén comparten uns obxectivos xerais de etapa e unhas competencias clave comúns, ao que deben

contribuír todas as áreas.

Outro punto en común entre todas as áreas vén recollido no DDeeccrreettoo 110055//22001144 (artigo  11.

Elementos transversais): "Sen prexuízo de seu tratamento específico nalgunha das disciplinas de cada

curso a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías

da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional

traballaranse en todas as disciplinas".

A influencia da área de Matemáticas nas demais áreas vén dada pola súa necesidade de

contidos achegados por elas:

üü LLiinngguuaa ee LLiitteerraattuurraa GGaalleeggaa ee CCaasstteelláá:: mediante a lectura chégase á comprensión de

enunciados ou expresións matemáticas e, á súa vez, a través das estratexias de resolución

de problemas e a súa verbalización desenvólvense as capacidades comunicativas. A

linguaxe matemática desenvolve e enriquece a expresión e a comprensión verbal. É dicir, a

lecto-escritura e o cálculo (ambas as dúas habilidades instrumentais) compleméntanse entre

si, contribuíndo ao desenvolvemento integral da persoa.

4.
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üü LLiinngguuaa EEssttrraannxxeeiirraa:: ademais de ter transferencia a aprendizaxe dunha lingua estranxeira coa

asimilación de certos símbolos e grafemas, o coñecemento da lingua axudará a entender a

relevancia do uso das matemáticas noutras culturas.

ü CCiieenncciiaass SSoocciiaaiiss ee CCiieenncciiaass ddaa NNaattuurreezzaa:: existe unha significativa relación, xa que hai

determinados contidos comúns a estas áreas: uso de gráficos, unidades de medida,

interpretación de planos e mapas, obxectivación do paso do tempo, busca de formas

xeométricas no medio natural, etc. Ademais, o estudio do contorno no que o neno/a se move

proporcionará situacións idóneas e familiares para o traballo de contar, medir, buscar formas,

distancias...

ü EEdduuccaacciióónn AArrttííssttiiccaa: a representación gráfica (liña de tempo), o traballo coas formas ou

volumes e a xeometría (debuxos ou construción de maquetas), a representación e percepción

do tempo (ritmos, secuencias, series) e do espazo (observación, descrición, localización

espacial...) son contidos compartidos polas dúas áreas.

ü EEdduuccaacciióónn FFííssiiccaa: na orientación e representación do espazo e do tempo converxen as áreas de

Matemáticas e Educación Física, xa que no primeiro caso se procura o dominio da análise e a

representación e no segundo se traballan dun xeito vivenciado a orientación, ocupación e

dominio de ámbitos espaciais e temporais.

üü VVaalloorreess SSoocciiaaiiss ee CCíívviiccooss:: o coñecemento das Matemáticas contribúe á inserción do alumno/a

na sociedade, xa que permite un maior entendemento da súa estrutura. Ambas as dúas áreas

coinciden no desenvolvemento da capacidade de razoamento, que permitirá ao alumnado

estruturar os seus coñecementos, analizalos e conseguir unha información nova para

comprendela mellor, valorala e tomar decisións.

CONCLUSIÓN
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