TRABALLO DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º ESO A+B
SEMANA DO 27 ABRIL AO 30 ABRIL DE 2020
Ola a tod@s!! Que tal estades? Espero que sigades todos e todas ben.
Que pena non ter 14 anos, eh? Agora xa non mola tanto cumprir anos.
Mando traballo para esta semana, que só ten catro días (tres clases).
Aos que repasades tratarei de que sexa algo mais suave que a semana pasada, que quizás foi
un pouco longo.
Data límite de entrega luns 4 de abril pola mañá.
Por favor poñede en cada folla o voso nome a bolígrafo.
Lembrade que NON IMPORTA TANTO QUE TEÑADES ERROS COMA QUE O FAGADES VÓS. O
QUE SI PODEDES É FACELOS E DESPOIS MIRAR O QUE VOS SAIU MAL E CORRIXILO.
Coma sempre se tedes algunha dúbida ou pregunta podedes mandarma á dirección de correo:
abelgaloisapuntes@gmail.com
Ademais esta semana incorporo a posibilidade de que podamos resolver dúbidas mediante
videoconferencias. A idea é que sexa para casos nos que non podamos entendernos por
correo. Concertaremos unha hora e día para facela. Veremos que tal funciona. Deixo captura
de pantalla das instrucións para a conexión do alumnado.

Hai tamén unha iniciativa que nos trasladou o Concello de Abegondo, por alguén se anima:
O Concello de Abegondo, a través do seu Departamento de Cultura, convida ao profesorado e
alumnado do noso centro a participar no seu proxecto “O libro do confinamento”. Dito
proxecto consiste na elaboración dun libro onde todos os veciños e veciñas poidan plasmar as
súas vivencias destes momentos históricos que atravesamos. Pódese participar nel aportando
unha historia, un poema, unha fotografía, un debuxo, etc.
Os traballos deberán remitirse ao seguinte enderezo electrónico: cultura@abegondo.gal e non
se indica prazo de entrega específico.

Seguide traballando, ánimo! Coidádevos moito. Esperemos que pronto poidamos saír e volver
a vernos.

TRABALLO PARA OS QUE VOLUNTARIAMENTE QUEREN AVANZAR MATERIA
Seguimos co tema 7 de Trigonometría. Seguiremos resolvendo problemas prácticos, agora
algo máis difíciles. En todos eles se traballa con triángulos non rectángulos, co cal hai que
empregar a estratexia da altura para dividir o triángulo en dous triángulos rectángulos, o que
dará lugar a un sistema de ecuacións con dúas incógnitas.
A ver que tal vos sae. Ánimo
Podedes ver o vídeo de Tutomate deste apartado (deixo o enlace):TUTOMATE: PROBLEMAS 2
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483877/contido/u5_tri
gonometra.html

Facedes os seguintes exercicios do libro: Páxina 160 e 159: 33, 35, 36, 38, 39
ESTES SON OS QUE DEBEDES MANDAR POR CORREO

TRABALLO DE REPASO
Ides acabar este boletín de repaso do tema 1 e comezar o boletín do tema 2, os catro
primeiros exercicios.
Poño as solucións dos exercicios que fixestes a semana pasada.
Para repasar podedes facelo polo libro, mirando os exercicios de clase, e a través destes
vídeos de Tutomate:
TEMA 1:
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483877/contido/u1_nm
eros_reales.html
TEMA 2:
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483877/contido/u2_pol
inomios.html

SOLUCIONES BOLETÍN DE REPASO TEMA 1: LOS NÚMEROS REALES
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BOLETÍN DE REPASO TEMA 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS
1. Efectúa y simplifica el resultado:
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7. Simplifica estas fracciones:

8. Simplifica las siguientes fracciones:

9. Opera:

10.

11. Saca factor común y utiliza las identidades notables para factorizar los siguientes polinomios:

12. Descompón en factores y di cuáles son las raíces de los siguientes polinomios:

13. Descompón en factores y simplifica:

14. Calcula el valor de m para que las siguientes divisiones tengan el resto que se indica en cada
caso:

