
 

 

 

 

VIII CONGRESO DE AGAPEMA. RESUMOS 
 

COMUNICACIÓNS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

"Descubrimos a broa e aprendemos matemáticas". Iria Mª González Díaz. 

A comunicación a presentar consiste nun proxecto interdisciplinar no que se tratan diferentes 

aspectos das 3 áreas curriculares que establece o Decreto 330/2009 para a EI na nosa 

Comunidade Autónoma. Vai destinado a alumnado de 6º de Educación Infantil. A través do 

mesmo preténdese achegar ao alumnado aos diferentes alimentos do seu entorno próximo, 

en concreto, ao millo, observando as súas características, para que se utiliza e introducíndonos 

no proceso de utilización do mesmo para a preparación doutros alimentos tales como o pan de 

millo ou torta de millo. 

 

"Aritmética e Educación Matemática Realista: unha experiencia de aula". María Salgado 

Somoza, Mª Jesús Salinas Portugal e  Pablo González Sequeiros. 

Preséntase unha experiencia desenvolvida no marco da Educación Matemática Realista (EMR) 

con alumnado de 5 anos. O eixe motivador da actividade é ‘‘o chocolate’’, en torno ao que se 

propuxo un problema rico en contido numérico. O obxectivo é, por un lado, promover a 

construción de significados matemáticos no alumnado e, por outro, valorar o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe a fin de melloralo. 

 

"Matemáticas e significatividade en E. Infantil. O método ABN". Cristina Núñez García, 

Romina Vázquez Triñanes. 

O traballo globalizado da EI crea a necesidade de incluír o tratamento da competencia 
matemática dende unha visión construtivista e significativa. O papel do xogo e a actividade no 
alumnado de infantil encamiñounos cara ao algoritmo aberto baseado en números; que 
desenvolvemos nunha proposta de intervención educativa para a aula nosa aula de referencia: 
4º; nivel da EI. A idea é amosar a súa posta en práctica, dende a programación ata o 
desenvolvemento de actividades. 

"O universo e as matemáticas: unha proposta interdisciplinar para Educación Infantil". 

Lorena Fariña Suárez e Iris Rodríguez Boedo. 

Preséntase un proxecto para traballar de forma lúdica e motivadora as matemáticas en 

Educación Infantil cunha metodoloxía interdisciplinar. 

 

"Aproveitamos as rutinas diarias para traballar as matemáticas!". Marta Martínez Sáez. 

As rutinas diarias teñen moita importancia en Educación Infantil, por iso resulta unha idea 

interesante aproveitar estes momentos para traballar unha disciplina como as matemáticas e 

demostrar que se atopan en todas as accións da nosa vida. As actividades que se propoñen 

céntranse nas rutinas relacionadas cos hábitos saudables. 

 



"Matemáticas divertidas". Paula E. Giráldez Cortegoso. 

Posta en común dunha experiencia práctica levada á aula na que se traballan aspectos da 

lóxica-matemática (xeometría e operacións con medidas de peso) dun xeito vivenciado, 

significativo e lúdico. A través deste relato veremos como os nenos, nenas e mestra 

enfróntanse a retos, dúbidas, dificultades e como entre todos poden chegar a solucións… 

porque o proceso educativo non está reservado só para o alumnado, senón tamén para os 

adultos que intervimos. 

 

"Iniciación á estatística na Educación Infantil ".  María Ponte Pita. 

A participación no Plan Proxecta,  na modalidade de “Froita na escola”,  serviu de punto de 

partida para iniciarnos na estatística: rexistramos datos, elaboramos gráficas de consumo 

individual/ grupal e analizamos os datos extraídos das mesmas. 

 

"Música e Matemáticas". Susana Mariño. 

Nesta comunicación explicarase a relación entre a música e as matemáticas, así como a 

importancia desta relación. Ademais mostraranse algúns xeitos de traballar as matemáticas a 

través da música e viceversa, mostrando algunhas actividades como exemplo. 

 

"A gotita natalita". Natalia Domínguez Redonda e Jessica Gómez Diéguez. 

"A gotita natalita" é unha viaxe a través da natureza e as matemáticas. Tratarase de compartir 

unha proposta didáctica, na cal, desenvolveranse diversas actividades que complementarán a 

actividade central da proposta, o desenvolvemento dunha obra de teatro 

 

"Matemáticas divertidas: O pirata Malapata". Patricia Vigo Baleirón e  María Jesús Vizcaya 

Vázquez. 

O libro dos enigmas piratas é unha forma divertida de achegar as matemáticas ao noso 

alumnado, empregando o xogo e a manipulación como as principais ferramentas que 

permitan aos nenos e nenas adentrarse e vivenciar o mundo da lóxica – matemática dunha 

forma diferente, facendo ao neno/a protagonista da súa propia aprendizaxe. 

 

"Matemáticas na cociña". Blanca María Díaz González-Dans 

A presenza das matemáticas na cociña, baseada nunhas actividades deseñadas e realizadas 

nun aula de 3 anos. 

 

 

COMUNICACIÓNS EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

"Enriquecemento do plano con códigos QR (proxecto interdisciplinar 3º EP)". Mª del Carmen 

Noval Fernández- Piñeyro e Mayra Carretero García. 

Este traballo interdisciplinar levouse a cabo en 3º curso de EP integrando alumnos de Altas 

Capacidades e de Reforzo e Adaptación Curricular para o desenvolvemento dun contido 

común de modo que se favorecesen as aprendizaxes significativas e globalizados permitindo 

unha mellor transferencia dos mesmos á vida cotiá. 

Suscitamos aos alumnos o reto de enriquecer o plano do colexio engadindo, ao mesmo 

códigos QR que aportasen unha información complementaria a devandito plano. Cada grupo 



de alumnos decidiría sobre que espazo do Centro quería traballar (segundo os seus intereses e 

preferencias) así como que tipo de información quería enlazar a ese código QR: audio, texto, 

imaxes,...  

O produto resultante deste traballo, estes planos enriquecidos, poderían ser consultados por 

calquera persoa que acuda ao Colexio cun dispositivo móbil e unha aplicación de lectura de 

códigos QR de maneira que o impacto previsto na comunidade educativa era alto e a 

motivación dos alumnos para levar a cabo as tarefas propostas moi elevada. 

 

"Matemáticas atrevidas". Alma García Valor, Montserrat Couso García e Pablo Suárez 

Mosquera. 

Experiencias de traballo cos contidos curriculares (unidade, decena e centena, cálculo básico, 

xeometría e simetría...) con materiais e obxectos cotiáns tanto dentro como fora do aula. 

 

"Trasladando a xeometría da pintura abstracta ao xeoplano". Teresa Fernández Blanco e 

Manuel Ángel Gómez Campos. 

Utilización de obras de arte para a introdución, construción e avaliación de conceptos 
xeométricos a partires da manipulación do xeoplano ortométrico e circular no segundo curso 
de educación primaria.Unha proposta interdisciplinar. 

"Aproxí-MATE". Tamara Glez Otero. 

Aproxí-MATE é UNHA EXPERIENCIA DE AULA na que traballamos contidos matemáticos 

seguindo parámetros da metodoloxía OAOA . A comunidade educativa, que conformamos en 

3ºA disfrutamos: aprendendo, compartindo, expoñendo, cavilando, investigando, 

experimentando pero sobre todo MANIPULANDO. Empregamos todos os recursos que 

atopamos na nosa contorna, os que nos motivaban e algúns que descoñeciamos. De todo elo, 

deixamos constancia gravando a nosa experiencia. Así que MELLOR que volo contemos e QUE 

O VEXADES VÓS MESMOS!! 

 

"Alguén dixo competencias? As reválidas de 6º". Julio Rodríguez Taboada. 

No mes de maio de 2016 levouse a cabo en varias comunidades autónomas a primeira 

avaliación final de 6º de Primaria recollida na LOMCE. Unha das probas incluídas nesta 

avaliación tiña por obxectivo avaliar a competencia matemática do alumnado. Nesta 

comunicación analizaremos as probas realizadas nas diferentes comunidades, tentando 

responder ás preguntas: "avaliamos competencias con estas probas?", "que tipo de ensino se 

promove coas mesmas?", "están deseñadas correctamente para acadar o seu obxectivo?". 

 

"As simetrías en 4º de Primaria. Unha experiencia de aula". Teresa Fernández Blanco, 

Alejandro Gorgal Romarís, María Salgado Somoza e Cristina Núñez García. 

Neste traballo preséntase  unha proposta de intervención centrada no traballo coas simetrías 

co alumando de cuarto de primaria dun colexio público, sendo o obxecto particular de estudo 

as dificultades presentadas na identificación do eixe de simetría e a súa representación no 

papel. Para elo deixarase costancia das ideas preconcibidas que se puxeron de manifesto en 

relación a tal concepto e as dificultades atopadas no transcurso da sesión que foron recollidas 

e estudadas, para en  función das mesmas, intentar identificar as causas que as producen e 

establecer diversas medidas que se poidan tomar para mellorar o proceso de ensino de 

aprendizaxe. Por outra banda, neste estudo realizase un análise educativa a nivel de 



competencia co obxectivo de identificar as vantaxes e inconvenientes na metodoloxía 

empregada. 

 

“Uso de videoxogos para a aprendizaxe das Matemáticas”. Mario Otero Novoa. (Primaria-

ESO) 

Como integrar un xogo de tipo clásico de rol para traballar dun xeito máis lúdico os contidos de 

todo o curso de 1ISO, así como a lóxica e a estratexia. A idea é ademais, unha vez o alumnado 

utilizou o xogo en 1ESO, introducir pequenas actividades de programación con Scratch ou RPG 

Maker en 2ESO para que eles mesmos poidan probar a facer pequenos proxectos. 

 

 

COMUNICACIÓNS EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

"Mens sana in corpore sano?". Covadonga Rodríguez-Moldes. 

Despois de resultar elixido na fase galega do concurso Incubadora de Sondaxes e 

Experimentos, as  alumnas de 2º de bacharelato do IES Mugardos: Inés Díaz, Marta Pérez, 

Cintia Pérez e Sara Vázquez, presentaron o traballo Mens sana in corpore sano? na Fase 

Nacional do concurso, celebrada en Badajoz no mes de xullo, resultando gañadoras. Nesta fase 

presentáronse 12 traballos doutras tantas autonomías.  Móstrase na comunicación o traballo 

premiado e aspectos relacionados coa coordinación do mesmo. 

 

"Unha andaina estatística polos nomes e os apelidos en 3º ESO". Laura Calaza Díaz. 

Este traballo nace como combinación dun acercamento dobre á Estatística e á Probabilidade 

na Educación Secundaria Obrigatoria: dunha banda da man da introdución á investigación 

educativa e doutra a través do deseño e implantación dunha proposta de intervención 

didáctica na aula encamiñada á planificación do proceso de ensinanza-aprendizaxe de dita 

disciplina. A proposta, levada a cabo cun grupo de estudantes de 3º da ESO do I.E.S. Santiago 

Basanta Silva de Vilalba (Lugo), consistiu en que o alumnado dese os seus primeiros pasos ao 

que sería un traballo de Estatística. Accederon a datos procedentes do INE, en concreto, 

traballaron cos nomes e apelidos dos residentes en Galicia, datos obtidos do INE 

(http://www.ine.es/tnombres/inicio.do?L=0). Unha situación na que traballaron con datos 

reais; e dada a súa natureza, permitiu, á súa vez, converter todo este proceso nunha tarefa 

interdisciplinar, na que se traballaron as linguas (como medio de expresión), a xeografía e/ou 

historia (coa localización e estudo das orixes dos nomes e apelidos) e a informática (consulta 

de bases de datos na web e xeración de informes). 

 

"O xeoplano e o patio como protagonistas nunha experiencia xeométrica en 1º ESO". Lucía 

Mazaira Vázquez. 

A experiencia que se presenta foi levada a cabo nunha aula de primeiro da ESO do IES Val do 

Asma de Chantada, por unha alumna do Máster de Secundaria durante o período de prácticas. 

Os contidos a tratar foron os do bloque de xeometría que se establece no currículo para 

primeiro da ESO. Para achegar ao alumnado os coñecementos desta rama, decidíronse 

aproveitar algúns dos recursos existentes, pero quizais pouco aproveitados, na didáctica da 

matemática. Por unha parte empregouse o xeoplano como recurso manipulativo e por outro, 

propuxéronse actividades que permitiran aplicar o visto na clase nun contexto real. 



 

"Tips de ruta". Mª Jesús Casado Barrio, José Antonio López Pérez, Luis Vázquez López. 

TIPS DE RUTA é un proxecto de mobilidade sostible e segura desenvolto no IES Daviña Rey 

durante o curso 2015-2016, dentro do marco do programa do mesmo nome do Plan Proxecta. 

Nel participaron profesores de matemáticas, educación física e informática, alumnado de ESO 

e BACH, e colaboradores de distintos organismos. 

A misión do proxecto é a de apostar por unha educación matemática e informática en valores, 

fomentando o respecto pola contorna e as persoas en situacións de mobilidade, o benestar 

persoal e o colectivo. 

As actividades que o conforman están publicadas nos blogs do proxecto aos que se pode 

acceder dende o principal, nesta dirección http://tipsderuta.blogspot.com.es/  

Presentamos una cronoloxía que amosa cómo se fraguaron os principais produtos finais, 

mapas co formato “Metrominuto”, e unha app para dispositivos Android, a partir dunha suma 

de tarefas desenvolvidas dentro e fora da aula, coas que se traballaron estándares de 

aprendizaxe de distintos bloques temáticos de matemáticas e informática. 

Este proxecto, xunto cos dos tres últimos cursos, resultou galardoado co Primeiro Premio 

Proxecta de Innovación na convocatoria 2016. 

 

"Matemáticas cooperativas". Isabel Hernández Dorado. 

As estruturas e técnicas cooperativas permítenos garantir a participación equitativa e a 

interacción simultánea, claves da aprendizaxe cooperativa na aula. Se as aplicamos na nosa 

clase de Matemáticas conseguiremos que os alumnos comprendan mellor os conceptos e 

ademais poderemos ter unha atención máis individualizada. 

 

"Futurama e Matemáticas". Mario Otero Novoa. 

Como traballar contidos de matemáticas non directamente relacionados co currículo oficial a 

través de capítulos desta marabillosa serie. 

 

 

"As Matemáticas e a arte das nais para esconder o peixe".  David Rodríguez Amil. 

Como camuflar os exercicios que lles poñemos aos nosos alumnos para que lles poidan 

sorprender. Poñerei unha serie de exemplos sobre o meu traballo en clase con este tipo de 

boletíns - actividades. 

 

"Para que serven as mates?". Cristina Montero Hernández. 

O noso proxecto consiste en que os alumnos de 2ºISO se independicen "virtualmente" e 

váianse a vivir a un piso con outros 2 compañeiros. Terán que ir resolvendo problemas da vida 

cotiá, da súa día a día como "independentes", relacionados co currículo da materia de 

matemáticas deste curso, cos que poderán gañar os mobles necesarios para construír a 

maqueta da súa vivenda en clase da tecnoloxía ou diñeiro para afrontar os seus gastos: revisar 

a conta do supermercado (nº decimais), comprobar si tócalles a lotería (regras de 3), 

interpretar análises de sangue (notación científica), comprar con descontos (%),... 

Para levar un rexistro do diñeiro e dos mobles conseguidos dispoñerán dunha cartilla do banco 

que deberán solicitar por escrito e que deberán actualizar periodicamente. Ademais, terán que 



facer trámites burocráticos para pagar o aluguer, solicitar a cartilla, cobrar premios, pedir un 

crédito persoal coa axuda dos alumnos de 1º bach. 

As actividades de matemáticas realizaranse en 2 ou 3 clases consecutivas, unha vez cada mes, 

usando a plataforma Moodle, e Scratch, e a maqueta durante as clases de tecnoloxía do 2º e 

3º trimestre. 

 

OBRADOIROS 

 

"enTRENate". Cristina Méndez Arosa, Manuel Felpeto Glez, Tamara Glez Otero,Nuria Glez 

Díaz, Montserrat Tenorio Glez, Carmen Valenzuela. 

Con “en- Tren- ate” faremos un percorrido en tren pola competencia matemática dunha 

maneira experiencial, porque as matemáticas non se aprenden senón que se viven e senten. 

Empregaremos para este percorrido “as regletas”, medio de transporte por excelencia. Neste 

tren cabemos todos pero se queres emprender esta viaxe connosco tes que cumprir dúas 

premisas, compromiso e ilusión.  Sobes? 

 

"Seguindo con GeoGebra na secundaria". Grupo Xeodin. 

Actividades dirixidas aos cursos da ESO para traballar os contidos dos diferentes bloques por 

medio do GeoGebra. 

 

"Epidat 4.2: unha ferramenta para o ensino da Estatística". María Isolina Santiago Pérez, Gael 

Naveira Barbeito E Xurxo Hervada Vidal. 

Epidat é un programa de libre distribución desenvolvido pola Dirección Xeral de Saúde Pública 

(Xunta de Galicia) que inclúe, entre outros, varios módulos de estatística: análise descritiva, 

mostraxe, inferencia sobre parámetros e distribucións de probabilidade. As súas características 

e facilidade de manexo fan de Epidat unha ferramenta moi útil para apoiar o ensino da 

estatística. Neste obradoiro preténdese mostrar o funcionamento xeral de Epidat 4.2 e dos 

módulos enumerados mediante unha práctica baseada en datos reais recopilados por alumnos 

da ESO. 

 

"Vivir as matemáticas en Educación Infantil". Dorinda Mato Vázquez, Marta Martínez Sáez, 

Susana Mariño, Pastora Raposo, Blanca María Díaz González-Dans, Natalia Domínguez 

Redonda, Jessica Gómez Diéguez, Rocío González Suárez e Belén Freire Vilas. 

Obradoiro estruturado en varios "recunchos", nos que se traballan as Matemáticas dende 

perspectivas e con recursos moi diversos e motivadores: "As matemáticas a través dos 

contos", "As matemáticas no Bosque Animado", "As matemáticas na cesta da compra", "As 

matemáticas nas profesións", "As abellas e as matemáticas" e "As matemáticas na floristería". 

 

"Traballo de conceptos xeométricos en E. Primaria a través de materiais manipulativos". Mª 

Cristina Naya Riveiro e Enrique de la Torre Fernández. 

Presentaranse tarefas con materiais manipulativos (centicubos, xeoplanos, ...) para traballar 

conceptos xeométricos de Educación Primaria. Traballarase en pequenos grupos onde se 

amosarán exemplos de actividades para cada un dos materiais. 

  



“Aulas con proyectodescartes.org”. Xosé Eixo Blanco, Emilio Pazo Núñez. 

Preséntase unha relación de materiais elaborados e actualizados por membros da Asociación 

Non Gubernamental sen ánimo de lucro, Red Digital Descartes, que ten como fin promover o 

cambio metodolóxico no ensino das matemáticas, utilizando recursos dixitais interactivos. 

Materiais completos para todos os niveis educativos, Primaira, Secundaria, Bacharelato e 

Universidade. 

"ClassWiz: Qué  matemáticas  se  poden  facer  con  calculadora  nas  aulas?". Daniel Vila 

(Dpto. de Educación de CASIO). 

Dende fai xa varios anos CASIO atende ás demandas do profesorado e procura introducir nos 

seus produtos melloras de carácter pedagóxico que fagan que o traballo no aula sexa máis 

efectivo. Este é o caso da nova gama de calculadoras ClassWiz de CASIO, estas calculadoras 

foron desenvolvidas coa axuda do profesorado a nivel mundial. Así mesmo o modelo 

distribuído en España contou coa colaboración inestimable de profesores de matemáticas de 

distintas comunidades autónomas. 

Neste taller preténdese mostrar as novas posibilidades e prestacións destes modelos no aula. 

Tamén se mostrasen algúns dos traballos realizados polo grupo de calculadoras da FESPM, que 

actualmente vénse facendo no Seminario de este curso. En a actualidade disponse de un 

banco de materiais que reúne máis de 100 traballos inéditos con calculadoras preparados para 

ser levados a as aulas. Preténdese que este material sexa de utilidade para as actividades de 

modelización, e facilite a mellora da competencia matemática e dixital. 

 

"Grupos GeoGebra: traballando en rede". Grupo Xeodin 

Unha plataforma colaborativa para traballar as matemáticas en rede, crear, editar e publicar 

materiais dinámicos, xestionar tarefas, contidos dixitais axeitados, comentarios, etc. 

 


