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1. Introdución  
A escaseza de recursos dos que dispoñían os nosos antepasados era unha boa razón pola que a 
ensinanza dos algoritmos de cálculo debía ter unha esixencia que na actualidade é innecesaria. 
Os calculistas buscaban métodos cómodos, simples, seguros e o máis breves posibles, que 
pasaban a converterse nun requisito para “abrirse camiño na vida”. Afortunadamente, hoxe en 
día contamos con calculadoras e outros medios que facilitan todos eses procesos e que 
puxeron en dúbida a necesidade de continuar con esta práctica nas aulas (algoritmos 
traballados de forma anacrónica, contraída e ocultando o seu significado), o que a xuízo de 
moitos só serve ao alumnado para ter éxito no sistema educativo (Bracho, 2013; CEIP 
Aguamansa, 2002b; Fernández, 2005). 
 
Tradicionalmente, a ensinanza-aprendizaxe dos algoritmos consistiu nun proceso de 
memorización e instrución mecanicista, que orixinaba unha falta de construción de 
significados e conceptos matemáticos (Cruz, 2014; Gómez 1996). O alumnado debía dominar 
uns pasos estritos deixando de lado a resolución lóxica da operación, sen reflexión nin 
manipulación, traballando con columnas de maneira illada e esquecendo a relación entre elas 
(Kamii e Dominick, 2010). Isto ten como resultado a falta de asimilación do que se está a 
facer, o que provoca erros de orde ou execución dos pasos a realizar (Bermejo, Vela e 
Betancourt, 2004). Non se ensina a calcular, senón que se impoñen unhas instrucións para 
facer contas optimizando tempo e esforzo (Adamuz e Bracho, 2014), pero que retrasan o 
desenvolvemento do razoamento numérico (Kamii, 1995 e 1996; Kamii e Dominick, 2010). 
 
Dende a década dos noventa, as orientacións curriculares están encamiñadas a promover o 
que hoxe se denomina sentido numérico, unha forma de pensar non algorítmica que xurde dun 



pensamento flexible (Castro, 2008). O termo refírese á comprensión xeral que ten unha persoa 
sobre os números e as operacións, xunto coa capacidade para usar esta comprensión de 
maneira flexible para emitir xuízos matemáticos e desenvolver estratexias (Godino, Font, 
Konic e Wilhelmi, 2009). Implica unha competencia que se desenvolve gradualmente, e que 
non parece doado adquirir empregando unha metodoloxía baseada na repetición e a 
mecanización, coa que non se ensina a calcular, senón que se impoñen unhas instrucións para 
facer contas (Adamuz e Bracho, 2014), que a súa vez aparecen descontextualizadas, sen 
relación cos coñecementos informais do alumnado, o que dificulta a súa conexión coa 
realidade que o rodea (Martínez, 2010a; Orrantia, 2006). 
 
O propio currículo de educación primaria (Decreto 105/2014, do 4 de setembro), define 
 

alfabetización numérica, entendida como a capacidade para enfrontarse con éxito ás 
situacións nas que interveñan os números e as súas relacións (…) non basta con dominar os 
algoritmos de cálculo escrito, é necesario actuar con seguridade ante os números e as 
cantidades, utilizalos sempre que sexa necesario e identificar as relacións básicas que se dan 
entre eles. (p. 37631)  
 

O logro dun bo sentido numérico implica por tanto a adquisición de destrezas relacionadas co 
cálculo mental, a estimación do tamaño relativo dos números e as operacións, o 
recoñecemento das relacións parte-todo, conceptos de valor posicional e resolución de 
problemas (Godino, Font, Konic e Wilhelmi, 2009). 
 
Entre as iniciativas desenvolvidas nos últimos anos no noso contexto próximo na procura da 
mellora desta competencia atópase o Método ABN, cuxas siglas remiten ao seu principal 
cometido: algoritmos abertos baseados en números. A metodoloxía que propón permite a 
resolución de operacións de maneiras moi diferentes segundo a persoa, pero na que todos 
comprenden o que están a facer traballando con números e non con cifras. Existen outras 
moitas propostas nesta liña, entre as que podemos citar a do CEIP Aguamansa (2015) ou a 
aritmética mental en Cataluña (Bracho, 2013). 
 
Preséntase unha experiencia de aula para o tratamento da multiplicación en Educación 
Primaria a través do Método ABN. O seu principal obxectivo é axudar a desenvolver o 
sentido numérico. 
 



 
2. O Método ABN  
O método ABN, inspirado nas prácticas matemáticas levadas a cabo en países europeos como 
Holanda, coñecidas como Educación Matemática Realista (EMR), durante os anos 70, supón 
un cambio respecto aos algoritmos tradicionais, conferíndolles transparencia ás catro 
operacións básicas e permitindo o control dos diferentes cálculos necesarios para a súa 
resolución. Persegue desenvolver, entre outras habilidades, o sentido numérico (Martínez, 
2010b).  
 
Isto dá lugar aos coñecidos como algoritmos ABN, unha maneira de abordar o cálculo 
aritmético que pretende aproveitar a forma natural do alumnado para resolver unha conta e 
cuxas características principais son (Martínez, 2010b): igualdade, experiencia, uso de 
números completos e transparencia (non se ocultan os pasos necesarios para acadar un 
resultado, traballando con números e non con cifras illadas), ritmo individual e 
autoaprendizaxe e autocontrol (cada alumno/a decide o número de desdobres que precisa en 
cada ocasión). 
 
Isto supón un cambio respecto aos algoritmos tradicionais, dando prioridade ao emprego de 
recursos manipulables e a comprensión fronte á memorización. Facendo de novo alusión as 
súas siglas, (A=abertos; BN=baseados en números) non existe unha única forma de darlle 
solución a un algoritmo senón que se ofrece liberdade ao alumnado, traballando con unidades, 
decenas, centenas... compoñéndoas e descompoñéndoas ao seu antollo para chegar á solución 
(Martínez, 2011). En síntese, trátase dunha técnica que persegue que o alumnado alcance os 
seguintes obxectivos (Martínez, 2010b):  

 Pensar pola súa conta e desenvolver confianza na súa propia capacidade para entender 
as cousas.  

 Ser capaces de resolver problemas de moitas maneiras diferentes.  
 Desenvolver o sentido numérico.  
 Intercambiar estratexias e puntos de vista cos demais.  
 Emitir xuízos sobre a racionalidade de resultados producidos en problemas numéricos.  
 Posibilidade de xerar algoritmos non convencionais.  
 Relacionar os números coas propiedades das operacións.  

 



Na páxina web adicada ao método1 pódese atopar información do mesmo, así como diferentes 
experiencias. 
 
3. Proposta para a multiplicación co Método ABN 
A proposta educativa que se presenta púxose en práctica nun centro educativo de titularidade 
pública do rural galego, o CEIP San Xoán de Becerreá. Nela participaron sete alumnos de 
diferente idade (que cursaban 2º, 3º e 4º de Primaria) e cuxa característica común era a 
dificultade que amosaban na adquisición de habilidades matemáticas. Esta heteroxeneidade 
permitiu o traballo do contido elixido (a multiplicación) seguindo o Método ABN tanto co 
alumnado iniciado na temática como con aqueloutro principiante na mesma. 
 
Dita experiencia foi realizada no marco do desenvolvemento do Traballo de Fin de Grado da 
autora no Grao en Mestre/a de Educación Primaria. Os obxectivos que se formularon eran 
variados. Por unha banda, aqueles máis xerais entre os que se encontran reducir as 
connotacións negativas cara esta materia e fomentar o interese e a motivación cara o cálculo. 
Por outra, entre os obxectivos máis específicos: 

 Facilitar a aprendizaxe da multiplicación a través dunha metodoloxía que favoreza o 
desenvolvemento do sentido numérico. 

 Adquirir todas aquelas habilidades e competencias necesarias para resolver o 
algoritmo da multiplicación e aqueles problemas ou situacións que o requiran.  

 
A metodoloxía empregada buscaba a participación activa do alumnado, procurando a 
contextualización e resolución de problemas da súa contorna máis próxima. Alén diso, o eixe 
principal ten o seu alicerce nas investigacións feitas arredor do método anteriormente citado e 
os principios que este sustenta, como conexión coa realidade ou emprego de materiais 
manipulables entre outros. 
 
3.1 Fases da proposta 
O tratamento deste contido matemático organizouse en distintas fases, aínda que dentro da 
aula non se establece esa división, senón que actúan conxuntamente. Para a súa elaboración 
partiuse das aportacións de diferentes autores (Bermejo et. al, 2004b; Biniés, 2008; Castro, 
                                                 
1 http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 



Castro e Rico, 2004b; CEIP Aguamansa, 2002b; Gallardo, 2014; Gómez, 1996; Gómez, 2005; 
Kamii, 1996; Kamii e Dominick, 2010; Martínez, 2010b; Ortiz, 2011). Inclúese a 
continuación unha síntese das mesmas: 
FASE A. Introdución á multiplicación. Partir da presentación de situacións intuitivas con 
números pequenos que requiran dunha multiplicación, pero á que se lle poida dar solución 
mediante unha suma reiterada de forma manipulativa. Progresivamente, aumentar o tamaño 
dos números para crear situacións incómodas nas que o alumnado busque procedementos que 
lle faciliten o cálculo. Será neste momento cando se introduza a multiplicación. Por exemplo, 
calcular o número de pés que hai na escola. 
FASE B. As táboas de multiplicar. Partirá da premisa da aplicación da propiedade 
conmutativa e de materiais manipulables. As táboas que se estudarán serán as comprendidas 
entre 0 e o 11 (amabas inclusive), aínda que non se memorización de xeito tradicional. A 
propiedade conmutativa permitirá que a medida que imos avanzando, o número de produtos a 
memorizar sexa menor, xa que os demais deben quedar adquiridos pola función de dita 
propiedade. Por exemplo, na táboa do dous o alumno xa deberá coñecer os resultados de 2x0, 
2x1, 2x10 e 2x11 dado que xa traballou a táboa do cero, un, dez e once (como se verá a 
continuación).  
 
Así mesmo, contarase coa axuda dunha táboa pitagórica disposta na aula, da que cada alumno 
terá unha copia, e na que aparecerán diferenciadas por cores as tres etapas seguintes: 
1. A aprendizaxe das táboas de multiplicar de: 0, 1, 10 e 11. 

a. Táboa do 0. Unha actividade a modo de exemplo pode ser: 
0x8: colocamos ao alumnado nunha ringleira e dicímoslles que lles imos dar ningún 
caramelo repartido en oito veces. Cada un que se achegue pónselle nada oito veces.  

b. Táboa do 10: emprego dos bloques multibase mediante a visualización dos grupos de 
dez e os agrupamentos regulares.  

2. A aprendizaxe das táboas de multiplicar de: 2, 3, 4 e 5. 
a. Táboa do dous e do tres: emprego dos dobre e dos triplos. 
b. Táboa do catro: emprego de palillos para a creación dos grupos correspondentes. 
c. Táboa do cinco: pódese comezar aprendendo a contar de cinco en cinco, cara 

adiante e cara atrás, axudándose das mans. É dicir, un neno comeza a contar 



dicindo cinco e levantando unha man, o seguinte fai o mesmo (dicindo dez e 
habendo agora dúas mans levantadas), e así sucesivamente. 

3. Aprendizaxe das táboas de multiplicar de 6, 7, 8 e 9. Para a memorización destas últimas 
contarase coa axuda dos dedos como soporte, seguindo a significación que mostramos a 
continuación: tras colocar os dedos das mans na súa posición correcta, uns dobrados e 
outros estendidos, sendo a e b ditos números do produto, correspondéndolle a cada man 
un factor, o produto de dúas cifras virá determinado pola suma dos dedos estendidos 
(cifra das decenas) e o produto dos dedos dobrados (cifra das unidades).  
 

  
 
FASE C. Calculadora e xogos de cálculo. O traballo coa calculadora e os xogos de cálculo 
mental pretenden que o alumnado invente os seus propios métodos de resolución das 
operacións desenvolvendo procedementos de cálculo significativos con apoios visuais, o que 
deixa explícito o significado das operacións e facilita a comprensión das leis e propiedades 
destas. Así, pódese empregar a calculadora para buscar patróns, tentar establecer conxecturas 
ou comprobar o resultado obtido ao resolver algún problema. Os xogos de cálculo (con e sen 
calculadora) son  unha boa estratexia para ir  desenvolvendo progresivamente as habilidades 
de cálculo mental (atopar dous números cuxo resultado ao multiplicalos sexa 12, 25, 42...; 
estou pensando nun número, se o multiplico por 10 dáme 30, cal é? ). Axudan a desenvolver o 
pensamento lóxico, a perspicacia, fomentan a actitude de querer resolver situacións cotiás e a 
capacidade para buscar estratexias. Citamos a modo ilustrativo a Guerra de multiplicar, no 
que o alumnado se dispón por parellas cunha baralla de 40 cartas (cos números do un ao dez) 
repartidas equitativamante e colocadas boca abaixo. En cada quenda, cada participante 
levantan dúas cartas do seu montón e di o produto deses números. Aquel que o diga antes 
gaña e queda coas catro tarxetas. O vencedor será o que consiga máis cartas.  
 
 



FASE E. O algoritmo ABN. A forma de executar o algoritmo é a que se pode observar no 
seguinte exemplo: 

x 400 30 5 TOTAL 
40 16.000 1.200 200 17.400 
2 800 60 10 870 

 16.800 1.260 210 18.270 

Cabe dicir, que se trata exactamente da estratexia que segue o algoritmo tradicional, 
multiplicando por orde de unidades, só que aquí aparecen todos os pasos que a compoñen de 
maneira explícita. Pódese ver como hai unha menor simplificación e abreviación, pero que 
posibilita unha maior comprensión do que se está a facer, operando con números e non con 
cifras, comezando de esquerda a dereita e usando a propiedade distributiva da multiplicación. 
Ademais, ofrece a posibilidade de que cada persoa faga os desdobres que considere oportunos 
e nos que se atope cómoda, sendo cada vez menos.  
 
FASE D. Os problemas de multiplicar. Non cabe dúbida de que a aprendizaxe de todo o 
anterior ten como finalidade a resolución de problemas da vida cotiá que impliquen esta 
operación. Os problemas máis adecuados para comezar son os de isomorfismos de medidas: 
un coche ten catro rodas, cantas rodas teñen 8 coches? Seguidamente, os de escaleiras ou 
comparación multiplicativa: Mateo ten 6 lapis de cores, Xoán ten 3 veces máis ca Mateo, 
cantos lapis de cores ten Mateo? E finalmente, os de produto cartesiano: Pedro ten 3 camisas 
e 4 pantalóns, cantas combinacións diferentes pode facer? É tamén de gran importancia a que 
o alumnado invente problemas, o que favorece a reflexión e a busca de relacións entre as 
operacións. 
 
4. Conclusións 
A posta en práctica desta proposta atopou certas dificultades, debidas principalmente a 
limitacións no ensaio, que non se puido desenvolver de maneira continuada no tempo. Isto 
provocou que durante a nosa ausencia se continuase coa metodoloxía habitual na aula, que 
viña fortemente marcada polo emprego do libro de texto. Para obter uns resultados rigorosos 
sería necesario polo tanto un ensaio máis exhaustivo.  
 



Porén, púidose observar que o alumnado adquiría con facilidade o significado da 
multiplicación, sendo quen de coñecer a maioría dos produtos a pesar das súas dificultades de 
aprendizaxe e resolvendo o algoritmo ao seu modo. E sobre todo, comprendendo o que 
estaban a facer.  Alén diso, cremos que este tipo de prácticas axuda a mellorar as expectativas 
cara as matemáticas, grazas ao seu carácter lúdico, motivador e novidoso, que fai que o 
alumnado se sinta capaz de resolver correctamente distintas tarefas que posibilitan a súa 
integración na vida cotiá, transferindo o coñecemento da aula á realidade na que viven.  
 
En síntese, tendo en conta as nosas limitacións, observouse como o alumnado era capaz de 
avanzar na adquisición de conceptos e habilidades matemáticas dun xeito rápido, 
desenvolvendo o razoamento e o sentido numérico, e percibiuse a gran posibilidade de 
atención ás necesidades de cada neno/a que ofrece a metodoloxía dos algoritmos abertos. 
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