TRABALLO DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º ESO A+B
SEMANA DO 1 DE XUÑO A 5 DE XUÑO DE 2020
Ola a tod@s!! Que tal estades? Supoño que mellor na fase 2. Espero que non sexa “DESFASE
DOS EN VIÓS”
Comezamos o último mes. Xa queda pouco. Ánimo.
Mando traballo para esta semana (para 4 clases).
Data límite de entrega DOMINGO 7 pola mañá.
POR FAVOR POÑEDE EN CADA FOLLA O VOSO NOME A BOLÍGRAFO.
Coma sempre se tedes algunha dúbida ou pregunta podedes mandarma á dirección de correo:
abelgaloisapuntes@gmail.com

Ademais informo de que seguindo as normas do Departamento para a situación especial que
vivimos na 3ª avaliación, que en breve serán publicadas na páxina web do centro, realizaranse
probas de recuperación a algúns de vós de xeito telemático.
O feito de ter que facer probas de recuperación depende fundamentalmente de dúas
cuestións: as notas dos dous primeiros trimestres, e o traballo realizado durante este terceiro
trimestre.
En calquera caso, para os que van facer as probas de recuperación, canto mellor sexa o
traballo feito no terceiro trimestre, menor será a nota que necesiten nas probas para superar
a materia.
QUE NINGUÉN SE ASUSTE, OS QUE TEÑEN QUE FACER AS PROBAS XA ESTÁN AVISADOS.
De tódolos xeitos poreime en contacto cos afectados de novo por correo electrónico.
As datas e horas son as seguintes:
RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN: MARTES 9 DE XUÑO DE 11H A 13H
RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN: XOVES 11 DE XUÑO DE 11H A 13H
Faremos un simulacro de proba o LUNS 8 DE XUÑO DE 11H A 13H

TRABALLO PARA OS QUE VOLUNTARIAMENTE QUEREN AVANZAR MATERIA

Seguimos coa Xeometría Analítica. Imos ver algo importante que é obter distintas ecuacións
dunha recta. Son distintas expresións da mesma recta, serían como sinónimos se falásemos
de palabras.
Para determinar unha recta necesitamos un punto polo que pase e a súa dirección, que ven
dada por un vector. Tamén dous puntos, posto que con eles obtense o vector que os une.
Veremos a relación entre este vector e a pendente da recta e como obter un vector
perpendicular a outro, o que permite obter unha recta perpendicular a outra.
Lémbrovos algo que non ven no libro pero que se usa nos exercicios das páxinas 174 e 175, a
ecuación punto-pendente dunha recta: y=y0 + m(x – x0) , sendo m a pendente da recta e
(x0,y0) o punto polo que pasa.

En cada páxina debedes ver os exercicios resoltos para guiarvos nos que tedes que facer.
Facedes os seguintes exercicios do libro: Páxina 173: 1 (lendo as páxinas 172 e 173)
Páxina 174: 1,2,3
Páxina 175: 6,7
ESTES SON OS QUE DEBEDES MANDAR POR CORREO
A ver que tal vos sae. Se tedes dúbidas consultade comigo. Ánimo!

TRABALLO DE REPASO
Tedes que FACER o boletín de repaso do tema 5.
Poño as solucións dos exercicios que fixestes a semana pasada. CORRIXÍDEOS.
Para repasar podedes facelo polo libro e mirando os exercicios de clase. Deste tema e máis o
seguinte foi o último exame que fixestes.
COMO PUXEN ARRIBA OS QUE TEDES QUE FACER AS PROBAS DE RECUPERACIÓN ESTADE
ATENTOS QUE ME POÑEREI EN CONTACTO CON VÓS.
E os que non esmerádevos no traballo que xa queda pouco.

SOLUCIONES BOLETÍN DE REPASO TEMA 4
1. a) Variable independiente → tiempo (min)
Variable dependiente → temperatura (°C)
b) Para cada valor del tiempo hay un único valor de temperatura.
c) Dominio = [0, 6] Recorrido = [10, 58]
2.

3.

4.

5.

6.

7. a) 7 días.
b) El enfermo alcanzó la temperatura máxima el 2.º día y fue 39,5 °C.
El enfermo alcanzó la temperatura mínima el 5.º día y fue 36 °C.
c) La temperatura crece si x ∈ (1, 2) ∪ (5; 5,3) aproximadamente.
La temperatura decrece si x ∈ (2; 2,5) ∪ (3,5; 5) aproximadamente.
8.

9. a) Es una función periódica de periodo T = 1 832 – 1 755 = 77 años.
b) 1 986 + 77 = 2 063 → El año 2063
10.

BOLETÍN TEMA 5: FUNCIONES ELEMENTALES
1.

2.

3.

4. Dados la pendiente y un punto, calcula en cada caso la ecuación de la recta:

5. Calcula la ecuación de estas funciones lineales:

6. Halla, en cada caso, la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B:

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Representa cada par de funciones sobre los mismos ejes coordenados. ¿Qué relación hay
entre ellos?

16. La parábola y = ax2 + bx + c pasa por el origen de coordenadas. ¿Cuánto valdrá c ?
Si, además, sabemos que pasa por los puntos (1, 3) y (4, 6), halla a y b.

