TASQUES DE CONFINAMENT

MATEMÀTIQUES

INS Màrius Torres

1 ESO A: es proposen activitats per repassar conceptes dels trimestres ja fets. El canal de
comunicació és ieduca. La primera setmana es corregeixen i es retornen via correu
electrònic. A partir de la segona setmana, s’adjuntarà el solucionari. De totes maneres,
l’alumnat pot fer consultes a la professora mitjançant el correu. Si es proposa alguna
pràctica per fer al geogebra, es penja la l’activitat al drive (és el procediment que estem fent
durant el curs)

NOMBRES ENTERS

Sum a i r est a de no m br es e nt e r s:
1.Efectua les següents operacions amb enters:
a) –1 – 10=
b) –2 + 8 =
c) –10 – (–16)=
d) –10 +(–16)=
e) –10 +(–1) - (–16)=
f)

–5 + (3 + 2) =

g) (7 + 2) – (13 – 6) =
h) -6 – (5 – 12) =
i)

–13 + 3– ( – 18) =

j)

–7 – 4 +21=

k) 3 + (5 – 2) – 6 – (3 – 7) =
l)

-5 – (-3) + (12 – 5) + 6 =

m) 4 – 3 – 2 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 – 5 =
n) 3 – 8 – (– 9) + ( – 7) – 10 + (– 2) =
o) 13 – 8 – (– 9) – 12 =

M ult iplic a c ió i divisió de n o m br es ent er s

La multiplicació o divisió de varis nombres enters és un altre nombre enter, que té com a valor absolut el
producte o la divisió de ls valors absoluts i com a signe, el que s’obté de l’aplicació de la regla dels
signes

Regla dels signes

2 · 5 =

10

(−2) · (−5) = 10

2 · (−5) = − 10

(−2) · 5 = − 10

2.-Efectua les següents operacions amb enters:

(a) 2 · (– 4)=
(b) – 15 · 5 =
(c) – 15 : (– 5)=
(d) 4 · (– 3)=
(e) – 9 : (– 3)=
(f) 121 : (– 11)=
(g) – 16 · (– 4)=
(h) 36 : (– 4)=

4:2= 2

(-4):(-2)=2

4:(-2)=-2

(-4):2=-2

Op er a c io ns c o m bina des a m b no m br es ent er s:

3.-Efectua les següents operacions amb enters:

(a) 2· (– 9) – 5· (8 – 6) + 8 : (2 - 6) =
(b)

(

) (

)

3 · (9 – 6)·(-3) – (– 3+5)=

(c) - 6 - 5· (7 – 5) + 9 : (- 3 )· 2 · (- 3) =
(d) 2· (– 9) – 5· (8 – 6) + 8: (2 - 6) =
(e) 12 - 5(-7- 5) + 9 : (-3)· (-2) =

Op er a c io ns a m b po t ènc ies:
Recordatori
1 Las potencias de exponente par son siempre positivas.

par

par

2 Las potencias de exponente impar tienen el mismo signo de la base.

impar

impar

Propiedades de las potencias de números enteros

1 La potencia de

es igual a

.

Ejemplo:

2 La potencia de

es igual a ese mismo número.

Ejemplo:

3 Producto de potencias con la misma base. Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la suma de
los exponentes.

Ejemplo:

4 División de potencias con la misma base. Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la
diferencia de los exponentes.

Ejemplo:

5 Potencia de una potencia. Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los
exponentes.

Ejemplo:

6 Producto de potencias con el mismo exponente. Es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el
producto de las bases.

Ejemplo:

7 Cociente de potencias con el mismo exponente. Es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el
cociente de las bases.

Ejemplo:

4.-Efectua les següents operacions amb potències enters:
1.) (−2)² · (−2)³ · (−2)4

2.) (−8) · (−2)² · (−2)0 (−2)

3.)(−2)−2 · (−2)³ · (−2)4

4) 2−2 · 2−3 · 24

5) 2² : 2³

6) 2-2 : 2³

7 )2² : 2-3

5.-Efectua les següents operacions amb nombresenters:
1.)

(3 − 8) + [5 − (−2)]

2.)

5 − [6 − 2 − (1 − 8) −3 + 6] + 5

2.)

9 : [6 : (− 2)]

4)

[(−2)5 − (−3)³]²

5. (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)²

6.

[(17 − 15)³ + (7 − 12)²] : [(6 − 7) · (12 − 23)]

Benvolguts/des alumnes de 2n d’ESO,
Degut al tancament del centre fins, en principi, el dia 27 de març us passo informació sobre l'assignatura
de matemàtiques.
La unitat que estàvem fent a classe era el tema 6: Sistemes d’equacions. A continuació, us dono una guia
per tal que intentem mantindre el ritme d’aprenentatge i no caure en l’avorriment del confinament.
UNITAT 6 :SISTEMES D'EQUACIONS
3. Resolució algèbrica d’un sistema d’equacions (pàg. 127-130 del llibre)
Un sistema d'equacions és un conjunt d'equacions amb diverses incògnites. Nosaltres anem a resoldre
aquest sistema de dues equacions i dues incògnites pels tres mètodes bàsics: substitució, igualació i
reducció.
•

MÈTODE DE SUBSTITUCIÓ

Mirar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rFy8hdRO3ZU
•

MÈTODE D'IGUALACIÓ

Mirar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Kwcz9Zb0YHM
•

MÈTODE DE REDUCCIÓ

Mirar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cY-dqQs9XUY
Ara podeu resoldre els sistemes d’equacions següents : NO FA FALTA IMPRIMIR ELS DOCUMENTS
HO PODEU FER A LA VOSTRA LLIBRETA DE MATEMÀTIQUES.
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__2_98226.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__3_98227.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__4_98228.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__5_98229.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__6_98230.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__7_98232.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__8_98234.pdf
A més, podeu fer els exercicis 8, 9, 10, 11 de pàgina 128 ( PENSEU QUE HI HA APARTATS QUE JA
ELS HEM FET A CLASSE).

Annex: Resolució de problemes (pàgines 134-135 del llibre)
Llegir les pàgines 134 i 135 del llibre.
Fer
els
problemes
21,22,23
i
24
de
la
pàgina
135
del
llibre
i
la
fitxa
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__9_98237.pdf NO FA FALTA IMPRIMIR EL
DOCUMENT HO PODEU FER A LA VOSTRA LLIBRETA DE MATEMÀTIQUES.
No cal dir-vos que si teniu qualsevol dubte em podeu fer un correu (cruiz252@xtec.cat ) i intentaré
resoldre'l.
Ànims i fins aviat.
CARLOTA RUIZ

2n ESO D
Equacions de 1r grau
1. Reviseu com resoldre equacions de 1r grau en aquest enllaç o a la pàgina 103 del vostre llibre.
Podeu resoldre i comprovar vosaltres mateixos les activitats 18 a 27.
2. Feu les següents activitats: Activitat 1, Activitat 2, Activitat 3, Activitat 4

Equacions de 2n grau
1. Reviseu com resoldre equacions de segon grau en aquest enllaç o a la pàgina 108 del vostre llibre.
Podeu resoldre i comprovar vosaltres mateixos les activitats 28 a 34.
2. Feu les següents activitats: Activitat 1, Activitat 2, Activitat 3

Resolució de problemes
1. Reviseu com resoldre problemes aquest enllaç o a la pàgina 111 del vostre llibre.
Podeu resoldre i comprovar vosaltres mateixos les activitats 35 a 43.
2. Feu la següent activitat.
Les tasques s’enviaran i es discutiran per correu electrònic.

Benvolguts/des alumnes de 3r d’ESO ABC,
Degut al tancament del centre fins, en principi, el dia 27 de març us passo informació sobre l'assignatura
de matemàtiques.
La unitat que estàvem fent a classe era el tema 10: Funcions elementals. A continuació, us dono una guia
per tal que intentem mantindre el ritme d’aprenentatge i no caure en l’avorriment del confinament.

Tema 10: Funcions elementals
Formes de l’equació de la recta pàgina 218 del llibre
Podeu resoldre els exercicis següents : NO FA FALTA IMPRIMIR ELS DOCUMENTS HO PODEU FER A
LA VOSTRA LLIBRETA DE MATEMÀTIQUES.

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__2_98273.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__3_98274.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__4_98275.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__5_98279.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__6_98281.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__7_98282.pdf
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__8_98283.pdf

A més, podeu fer els 10 exercicis de l’apartat d’autoavaluació de pàgina 230
No cal dir-vos que si teniu qualsevol dubte em podeu fer un correu (cruiz252@xtec.cat ) i intentaré resoldre'l.
Ànims i fins aviat.
CARLOTA RUIZ

3 ESO ABC grup 1.
LES SUCCESSIONS:CURIOSITATS
Buscar un exemple de successió
Utilitza imatges pròpies en cas que sigui possible o imatges extretes de llibres, internet ....
en cas que no et sigui possible fer-ne de pròpies.
Acompanyar la imatge amb "el nom de la successió" i una breu descripció.
Presentar-ho en word i envia-la a la profe o entregar-li al tornar.
Els exemples més curiosos seran exposats en el passadís durant uns dies

Benvolguts/des alumnes de 4t d’ESO,
Degut al tancament del centre fins, en principi, el dia 27 de març us passo informació
sobre l'assignatura de matemàtiques.
La unitat que estàvem fent a classe era el tema 6: Inequacions. A continuació, us
dono una guia per tal que intentem mantindre el ritme d’aprenentatge i no caure en
l’avorriment del confinament.

Tema 6: Inequacions
A classe van fer els apartats:
1. Inequacions (pagines 118 i 119 del llibre)
2. Inequacions de 1r grau (pagines 120 i 121 del llibre)
3. Inequacions de 2n grau (pagines 122 i 123 del llibre)
4. Inequacions de grau més gran que 2 (pàgina 124 del llibre)
Per tal de reforçar els apartats anteriors treballats a l’aula us proposo fer:
1. Visualitzar els vídeos següents
a. https://www.youtube.com/watch?v=OGdvrpgY180
b. https://www.youtube.com/watch?v=_VIxpFC3IRk
2. Realitzar exercicis: RECORDEU QUE SEMPRE US DIC QUE HI HA UNA
WEB QUE GENERA EXERCICIS. En aquest enllaç
http://emathtimes.com/egenera/index.php?&mode=65&lang=1 podeu generar
els vostres exercicis.
No cal dir-vos que si teniu qualsevol dubte em podeu fer un correu
(cruiz252@xtec.cat ) i intentaré resoldre'l.
Ànims i fins aviat.
CARLOTA RUIZ

4t ESO PIM
Sistemes d’equacions
1. Repasseu el mètode de substitució en aquest vídeo.
2. Feu les següents activitats de resolució de sistemes: Activitat 1, Activitat 2, Activitat 3.
3. Resolució de problemes: Activitat 1, Activitat 2

Les tasques s’enviaran i es discutiran per correu electrònic.

Tasques telemàtiques
Nivell: 1r BAT
Matèria: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Continguts
1. Aritmètica de nombres racionals i reals
2. Polinomis i fraccions algebraiques
3. Equacions.
a. Equacions polinomials
b. Equacions no polinomials
c. Inequacions
d. Sistemes d’equacions lineals
4. Funcions.
a. Funcions polinomials video1 limits
b. Funcions racionals
i. Funcions homogràfiques: video1 video2 gràfiques
ii. Domini: video1 gràfiques
iii. Límits a l’infinit: video1 video2 video3 video4 exercicis
iv. Límits per factorització: video1 video2 video3 exercicis gràfiques
5. Estadística.
a. Cadascú fa una mitjana de les seves hores de connexió a INSTAGRAM durant
els primers 6 de confinament. Si entreu al vostre perfil, al desplegable hi ha
l’opció TU ACTIVIDAD. A sobre de cada barra del diagrama de barres hi surten
hores i minuts de connexió diària.
b. Un cop sabem les dades tots i totes individualment, feu entre tots els intervals
de connexió a estudiar.
c. Recolliu les freqüències absolutes: a mà alçada al grup de whats ;)
d. Elaboreu la taula de freqüències sencera.
e. Feu el gràfic corresponent.
f. Calculeu les mesures de centralització i les mesures de dispersió de la vostra
mostra.
*** ho corregirem en tornar, si algú no té Instagram, com que acabareu al
grup de whats saben la columna xi i la fi li passeu i pot fer l’exercici igual. Així
repassem, res més.
Observacions:
Les tasques 1 a 4 són de repàs o directament relacionades amb continguts de classe.
La tasca 3 es planteja com un joc.

Institut Màrius Torres
Lleida
Departament de Matemàtiques

Primer de Batxillerat

1. Calcula el domini de les funcions següents:
1
(a) f (x) = 2
x +1
x−1
(b) f (x) = 2
x −4
r
−x + 1
(c) f (x) =
2x+3

(d) f (x) =

r

(e) f (x) =

p
3
x2 − 9

(f) f (x) =

√

x2 − 9
x

x+1+

1
x

Comprova amb GeoGebra el resultat que has obtingut.
2. Escriu els intervals on la funció de les gràfiques és positiva i on és negativa. Escriu també els
intervals de creixement i decreixement.

3. Representa gràficament les funcions:

2x − 11 si x < 1
(a) f (x) =
1
x−2 si x ≥ 1

x2 − 4 si x ≤ 1
(b) f (x) =
−x2 + 4x − 3 si x > 1

−x + 2 si x ≤ −1
(c) f (x) =
1/x si x > −1

x+1
si
x < −1

x
2
−x + 2 x + 4 si −1 ≤ x < 2
(d) f (x) =

3 si
x>2

Funcions Homogràfiques
Les funcions f (x) =

k
x

són funcions de proporcionalitat inversa. Les seves gràfiques són:

k>0

k<0

Les funcions homogràfiques són de la forma y = f (x) = ax+b
cx+d . Si ho pensem una mica, aquestes
funcions no són més que transformacions d’una funció de proporcionalitat inversa.
Dividim el polinomi ax + b entre cx + d:
y=

b − da
a
k
c
 =α+
+
d
c c x+ c
x+β

Per tant, qualsevol funció homogràfica y = f (x) = ax+b
cx+d és una funció de proporcionalitat inversa
d
a
que la traslladem β = c unitats cap a l’esquerra i α = c unitats en la direcció de l’eix vertical. Només
traslladant les asímptotes i calculant la imatge d’un punt ens podem fer una idea aproximada de la
gràfica d’aquesta funció.
Fem-ne un exemple, dibuixem y =

2x−1
x−3 .

2x − 1
5
=2+
x−3
x−3
Per tant, l’asímptota horitzontal la la traslladaré dues unitats en direcció OY , i la vertical la traslladaré
3 unitats en direcció OX.
Calculem la imatge de qualsevol punt del domini, per exemple f (4) = 2·4−1
4−3 = 7 i fem l’esbós.
y=

Tasques telemàtiques

Nivell: 2n BAT
Matèria: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Continguts
1. Matrius sistemes d’equacions.
a. Matrius
b. Sistemes d’equacions lineals
2. Funcions.
a. Funcions polinomials video1 limits
b. Funcions racionals
i. Funcions homogràfiques: video1 video2 gràfiques
ii. Domini: video1 gràfiques
iii. Límits a l’infinit: video1 video2 video3 video4 exercicis
iv. Límits per factorització: video1 video2 video3 exercicis gràfiques
3. Examens PAU

Observacions:
Si així s’ha disposat a classe, l’alumnat es podrà posar en contacte a traves de moodle o altres
mitjans.

Tasques telemàtiques

Nivell: 2n BAT
Matèria: Matemàtiques

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.

Repàs de càlcul.
Treball sobre valors propis i vectors propis.
Exercicis de matrius i sistemes d’equacions.
Repàs de geometria plana de 1r BAT.
Introducció a conceptes de geometria tridimensional.

Canal de comunicació:
S’enviaran i es discutiran tasques per correu electrònic.

Tasques telemàtiques
Nivell: 1r BAT Nocturn
Matèria: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Continguts
1. Aritmètica de nombres racionals i reals
2. Polinomis i fraccions algebraiques
3. Equacions.
a. Equacions polinomials
b. Equacions no polinomials
c. Inequacions
d. Sistemes d’equacions lineals
4. Funcions.
a. Funcions polinomials video1 limits
b. Funcions racionals
i. Funcions homogràfiques: video1 video2 gràfiques
ii. Domini: video1 gràfiques
iii. Límits a l’infinit: video1 video2 video3 video4 exercicis
iv. Límits per factorització: video1 video2 video3 exercicis gràfiques

Tasques durant el confinament

Règim: Nocturn
Nivell: 1r BAT
Matèria: Matemàtiques

Continguts
1. Repassar la funció exponencial.
2. Repassar la funció logarítmica.
3. Fer exercicis d’equacions exponencials i logarítmiques.

Canal de comunicació:
Les tasques s’enviaran i es discutiran per correu electrònic.

Tasques telemàtiques

Nivell: 2n BAT Nocturn
Matèria: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Continguts
1. Matrius sistemes d’equacions.
a. Matrius
b. Sistemes d’equacions lineals
2. Funcions.
a. Funcions polinomials video1 limits
b. Funcions racionals
i. Funcions homogràfiques: video1 video2 gràfiques
ii. Domini: video1 gràfiques
iii. Límits a l’infinit: video1 video2 video3 video4 exercicis
iv. Límits per factorització: video1 video2 video3 exercicis gràfiques
3. Examens PAU

Observacions:
Contacteu amb el professor per correu electrònic.

Tasques durant el confinament

Règim: Nocturn
Nivell: 2n BAT
Matèria: Matemàtiques

Continguts
1. Repassar sistemes d’equacions lineals.
2. Fer exercicis d’equacions lineals fins a sistemes de 3x3.

Canal de comunicació:
Les tasques s’enviaran i es discutiran per correu electrònic.

