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Materia
Recursos para o
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Código
O05G120V01911
Titulacion
Grao en
Educación
Primaria
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
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6
OP
3
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Lingua
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impartición
Galego
Departamento Matemáticas
Coordinador/a Fernández Méndez, José Luis
Profesorado
Fernández Méndez, José Luis
Correo-e
joslufem@uvigo.es
Web
Descrición
Con ista materia os alumnos obterán os complementos nas competencias e coñecementos de matemáticas
xeral
necesarios para o desenvolvemento da súa profesión
Competencias de titulación
Código
A1
Coñecer as áreas curriculares da Educación Primaria, a relación interdisciplinar entre elas, os criterios de avaliación e
o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procedementos de ensino e aprendizaxe respectivos
A2
Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con
outros docentes e profesionais do centro.
B1
Capacidade de análise e síntese
B2
Capacidade de organización e planificación
B7
Resolución de problemas
B8
Toma de decisións
B13
Razoamento crítico
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
1. Adquirir competencias matemáticas básicas.

2. Coñecer o currículo escolar de matemáticas

Competencias
A1
A2
B1
B2
B7
B8
B13
A1
A2
B1
B2
B7
B8
B13
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3. Analizar, razoar e comunicar propostas matemáticas.

4. Plantexar e resolver problemas vinculados coa vida cotidiá.

5. Valorar a relación entre matemáticas e ciencias como un dos pilares do coñecemento científico

Contidos
Tema
Resolución de problemas
Materiais para o ensino dol cálculo
Materiais para o ensino da xeometría.
Materiais para o ensino da medida
Novas tecnoloxías.

A1
A2
B1
B2
B7
A1
A2
B1
B2
B7
A1
A2
B1
B2

Resolución de problemas.
Materiais para o ensino dol cálculo
Materiais para o ensino da xeometría.
Materiais para o ensino da medida.
Funcionamento xeral do ordenador. A tecnoloxia de internet. Programas
de utilidade didáctica

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
30
10
40
Traballos de aula
14
14
28
Traballos tutelados
7
11
18
Probas de resposta curta
2
40
42
Resolución de problemas e/ou exercicios
1
0
1
Traballos e proxectos
1
20
21
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Traballos de aula
Traballos tutelados

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante.
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballos tutelados Ten como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos
momentos que o profesor ten asignados a titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través
do correo electrónico ou do campus virtual)
Avaliación
Descrición
Cualificación
Probas de resposta Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas directas sobre
60
curta
un aspecto concreto. Os alumnos deben responder de maneira directa e breve en base
aos coñecementos que teñen sobre a materia.
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Traballos e
proxectos

Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun
tempo/condicións establecido/as polo profesor. Desta maneira, o alumno debe aplicar os
coñecementos que adquiriu.
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a temática
da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…

10

30

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Aqueles estudantes que non superen algunhas das probas ou actividades suxeitas a avaliación poderán recuperalas na
convocatoria de xullo. O sistema de avaliación non establece diferencias entre alumnas/os asistentes e non asistentes
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Centro. Poden consultarse na web da Facultade, no espazo DATAS EXAMES
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php

Bibliografía. Fontes de información

Recomendacións
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