Feina de matemàtiques per als alumnes de 1A

Us enviaré activitats que se suposa que heu de fer a l’hora de matemàtiques. Si no les acabeu en aquella
hora, no us preocupeu, teniu de temps per fer-les i penjar-les (fent una foto i passant-les a pdf) al Moodle
fins a la pròxima hora de matemàtiques.

Us he enviat el dossier al vostre correu electrònic de l’institut.

Recordeu també que el primer dia de classe tenim l’examen de matemàtiques de tot el que s’ha fet en el
primer i segon trimestre.

Per fer les activitats, heu d’utilitzar el llibre de matemàtiques (Tema 7) i els vídeos que estan penjats al
Moodle.
Dilluns 16 de març









Fer “1. Definicions”. Jo us dono la definició i vosaltres feu l’exemple (el dibuix amb regle)
Fer “2. Tipus de rectes”. Us estic redactant el que heu de fer a l’exemple (el dibuix amb regle).
Fer les activitats 1 i 2.
Fer “3. Mediatriu d’un segment”. La definició (buscar en el llibre) i la construcció (en el Moodle).
Per la construcció de la mediatriu, també pots buscar vídeos per internet. Podeu veure que
l’activitat hi ha dues columnes. La primera columna és per escriure el procediment, i la segona
columna és per fer el dibuix amb regla, compàs....
Fer “4. Bisectriu d’un angle”. La definició (buscar en el llibre) i la construcció (en el Moodle). Per la
construcció de la mediatriu, també pots buscar vídeos per internet. La primera columna és per
escriure el procediment, i la segona columna és per fer el dibuix amb regla, compàs, enganxar
l’angle que heu doblegat....
Recordeu escanejar o enviar una foto de les activitats fetes i penjar-ho en el Moodle de mates. Ja
sabeu que “no me sale” i deixar l’activitat en blanc, compta com activitat no feta. Si hi ha algun
problema, m’envieu les activitats al correu electrònic lanton3@elpuig.xeill.net. La data límit per
penjar les activitats al Moodle és el dimarts 17 abans de les 12:40h.

Dimarts 17 de març






Torno a recordar que abans de que comenci la classe de matemàtiques heu de penjar les activitats
que vaig enviar a la classe anterior.
Correcció dels deures. Us penjaré en el Moodle la correcció de les activitats.
Fer “5. Tipus d’angle”. A la primera columna jo us poso la definició (no s’ha de fer res) i vosaltres a
la segona columna heu de construir l’angle amb regle i el transportador d’angles.
Fer l’activitat 1 i 2 que estan a continuació del punt “5. Tipus d’angle”.
Recordeu escanejar o enviar una foto de les activitats fetes i penjar-ho en el Moodle de mates. Ja
sabeu que “no me sale” i deixar l’activitat en blanc, compta com activitat no feta. Si hi ha algun
problema, m’envieu les activitats al correu electrònic lanton3@elpuig.xeill.net. La data límit per
penjar les activitats al Moodle és el dimecres 18 abans de les 8:00h.

Dimecres 18 de març







Torno a recordar que abans de que comenci la classe de matemàtiques heu de penjar les activitats
que vaig enviar a la classe anterior.
Correcció dels deures. Us penjaré en el Moodle la correcció de les activitats.
Fer “6. Relacions angular” les activitats 1 i 2.
Fer les activitats 1 i 2 que va després dels apartats “Angles de costats paral·lels, “Angles formats a
partir de dues rectes paral·leles tallades per una de secant”, “Angles corresponents”, “Angle alterns
extern” i “Angles alterns interns”
Recordeu escanejar o enviar una foto de les activitats fetes i penjar-ho en el Moodle de mates. Ja
sabeu que “no me sale” i deixar l’activitat en blanc, compta com activitat no feta. Si hi ha algun
problema, m’envieu les activitats al correu electrònic lanton3@elpuig.xeill.net. La data límit per
penjar les activitats al Moodle és el dilluns 23 abans de les 13:40h.

Dilluns 23 de març





Torno a recordar que abans de que comenci la classe de matemàtiques heu de penjar les activitats
que vaig enviar a la classe anterior.
Correcció dels deures.
Fer “7. Operacions amb mesures angulars” les activitats 1, 2 i 3. (Si algú vol practicar més, té
activitats en el llibre i ja sabeu que les solucions estan penjades en el Moodle)
Recordeu escanejar o enviar una foto de les activitats fetes i penjar-ho en el Moodle de mates. Ja
sabeu que “no me sale” i deixar l’activitat en blanc, compta com activitat no feta. Si hi ha algun
problema, m’envieu les activitats al correu electrònic lanton3@elpuig.xeill.net. La data límit per
penjar les activitats al Moodle és el dimarts 24 abans de les 12:40h.

Dimarts 24 de març






Torno a recordar que abans de que comenci la classe de matemàtiques heu de penjar les activitats
que vaig enviar a la classe anterior.
Correcció dels deures.
Fer “8. Angles en els polígons”. Buscar la informació en el llibre i completar la taula.
Fer “8. Angles en els polígons” les activitats 1, 2, 3 i 4.
Recordeu escanejar o enviar una foto de les activitats fetes i penjar-ho en el Moodle de mates. Ja
sabeu que “no me sale” i deixar l’activitat en blanc, compta com activitat no feta. Si hi ha algun
problema, m’envieu les activitats al correu electrònic lanton3@elpuig.xeill.net. La data límit per
penjar les activitats al Moodle és el dimecres 25 abans de les 8:00h.

Dimecres 25 de març





Torno a recordar que abans de que comenci la classe de matemàtiques heu de penjar les activitats
que vaig enviar a la classe anterior.
Correcció dels deures.
Fer “8. Angles en els polígons” les activitats 5 i 6.
Se suposa que ens veurem el dilluns. En cas de que continuï tancat, seguirem amb la mateixa
dinàmica.

Dilluns 30 de març



Se suposa que aquest dia ens veurem i per tant, haureu de fer l’examen de matemàtiques que
tenim pendent.
En cas de que continuem amb la mateixa situació, us aniré penjant les activitats al Moodle.

