TRABALLO DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º ESO A+B
SEMANA DO 30 MARZO AO 3 ABRIL DE 2020
Ola a tod@s. Que tal estades?
eu a solucionalo, ja, ja.

Espero que ben. Algo aburridos tal vez pero iso xa veño

COMO ISTO SE PROLONGA, PARA CONTROLAR QUE SEGUIDES FACENDO O TRABALLO
IDES MANDARME POR CORREO O QUE FAGADES. SE NON PODEDES ESCANEALO OU O
FACEDES NA LIBRETA SACÁLLESDE FOTOS E MAS ENVIADES Á DIRECCIÓN
ABELGALOISAPUNTES@GMAIL.COM (A QUE FIGURA NA PÁXINA WEB)
POR SE COLLÍN A ALGUÉN DESPISTADO TEDES TODA ESTA SEMANA ATE O VENRES 3 DE
ABRIL PARA MANDARMO. É OBRIGATORIO E CONTARÁ PARA A PUNTUACIÓN DO
TRABALLO DE CLASE.
O traballo que vos mando para esta semana tedes que mandarmo o martes 14 de abril á
volta de vacacións como máximo se é que non voltamos a clase. No caso de que
voltemos xa volo reviso eu persoalmente na clase.

O traballo para esta semana é o seguinte:
-

Seguir repasando os temas 4, 5 e 6 para o exame. Para elo mándovos o exame que
fixestes esta avaliación solucionado, e tamén outro similar tamén solucionado.

-

Se vos animades a facer o traballo voluntario seguir con el.

-

Ides empezar a ver o tema de Trigonometría, xa veredes que chulo.
Para elo déixovos o enlace á páxina de Tutomate para que vexades os vídeos:
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483877/con
tido/u5_trigonometra.html

-

Despois de ver os vídeos, tedes que ler as páxinas 142, 143, 146 e 147 do libro, e
facer os exercicios da páxina 146 e 147.

Os que tedes as mates de 3º pendentes, supoño que xa sabedes que se apraza o segundo
exame. Non hai data todavía, pero seguide preparándoo porque non tardará en facerse
cando voltemos.
Coidadevos moito. A ver se nos vemos pronto e tod@s ben. Seguide traballando porque á
volta, cando sexa, faranse pronto os exames que estaban previstos e avanzaremos a
materia que preparades na casa.
Moito ánimo e coidade dos maiores, non vos acheguedes a eles.

