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Problema 1

Mousse de chocolate
Sara e Víctor son xemelgos e viven nunha fermosa casa con horta nun lugar do Ribeiro. Nos últimos días
andaron atarefados por mor da festa familiar que, con motivo do seu aniversario, celebrarán este fin de
semana.
Será un acontecemento por todo o alto, pois 12 anos non se cumpren todos os días, e no vindeiro curso irán
xa ao instituto.
Ademais convidaron a os seus curmáns e curmás que viven en Ourense e Vigo e serán en total sete rapazas e
rapaces, todos de idades moi similares.
A Víctor e Sara ocorréuselles buscar en Internet unha receita para elaborar unha sobremesa coa que
agasallar á rapazada. Atopárona no enderezo que apuntamos a continuación e pediron a seu pai que os
axudase na cociña.
<Http://elcocinerocasero.com/receta/mousse-de-chocolate-para-4-personas>

Tendo en conta as informacións que vos damos na ilustración anterior, dade respostas razoadas a estas dúas
cuestións:
a) Cales son as cantidades necesarias que debemos utilizar de cada un dos ingredientes ao preparar a
receita para sete persoas.
b) Cal será o custo total dos ingredientes utilizados na preparación desta sobremesa. (Nota.- Dade a
resposta final en euros. Se fose preciso, facede redondeo nas centésimas, lembrade que a moeda de
valor máis pequeno da que podemos dispoñer é a de un céntimo).
Redactade as vosas respostas a partir desta liña
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Problema 2

A diana bipolar
Álvaro, Beatriz, Fátima, Miguel e Sabela forman un grupo de amigos que se xuntan un día á semana para
botar unhas partidas de dardos na casa de Beatriz. O avó de Bea, que é unha persoa moi mañosa e, ademais,
foi profesor de matemáticas, construíu unha fantástica diana que lle permite a estes rapaces quedar todos os
xoves, despois de facer as tarefas que traen do colexio, para competir entre eles.
Como podedes ver no esbozo que está a continuación, a diana que deseñou o avó de Beatriz ten algunhas
características que a fan especial: por un lado, as diferentes zonas obtéñense a partir de círculos e cadrados
e, por outra parte, os puntos que se poden acadar cando un dardo queda cravado nunha determinada zona
poden ser positivos ou negativos (por iso a bautizaron co nome de diana bipolar).

Os cinco amigos teñen acordado que, para iniciar o xogo, deben establecer a quenda na que intervirá cada
un deles e, de seguido, cada participante lanzará catro dardos. A puntuación correspondente obterase
sumando os valores indicados en cada zona.
Beatriz obtén moitas veces boas puntuación, pois, como ten a diana na casa, pode adestrar a miúdo…
Agora que xa coñecedes as normas básicas, debedes responder ás seguintes preguntas. Supoñeremos que
os catro dardos quedaron perfectamente cravados sobre a diana e que non temos dúbidas para discernir cal
é a zona na que se atopan.
a) Ao rematar os catro lanzamentos dunha quenda, Beatriz obtivo a puntuación máxima posible. Cantos
puntos acadou?
b) Pola contra, Miguel conseguiu a puntuación mínima posible, cantos puntos logrou?
c) Cantas puntuacións diferentes se poden acadar ao lanzar os catro dardos?
d) Álvaro cravou os seus dardos no 2, 1, -2 e 3, e Fátima cravounos no 3, -2, 3 e 2. Quen dos dous alcanzou
maior puntuación?
e) Sabela logrou, de dúas maneiras diferentes, acadar 1 punto cravando os catro dardos no taboleiro. Dade
dúas respostas válidas.
f) Escribide todas as formas posibles de acadar 8 puntos cravando os catro dardos no taboleiro.
Redactade as vosas respostas a partir desta liña
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Problema 3

Circuíto fraccionario
Estela é a mestra titora de sexto curso nun colexio da Mariña luguesa. Hai unhas semanas propuxo ao
alumnado do seu grupo a realización de actividades que tiñan que ver co concepto de fracción e as
operacións básicas con fraccións.
Unha desas actividades consistiu en ir movendo unha ficha tendo en conta o lanzamento dun dado. A ficha
desprázase por un circuíto formado por vinte e tres celas que conteñen figuras, con partes sombreadas,
formadas a partir de triángulos equiláteros. Velaquí o circuíto:

Para responder ás cuestións que vos imos propoñer, non precisades saber todas as regras do xogo; será
suficiente que teñades presentes as seguintes informacións:
* Á figura A, que está totalmente sombreada, asignámoslle o valor 1.
* O valor das figuras que aparecen nas celas expresarase cunha fracción que represente a súa parte
sombreada, tendo en conta as figuras B, C e D. Por exemplo, o valor da figura que está na cela 5 é 19 e o
valor da figura que está na meta é, evidentemente, 2.
* O valor acadado por cada participante obtense sumando os valores das figuras que correspondan ás celas
nas que estivo parada a súa ficha mentres durou o xogo.
E agora, velaí van as preguntas (das que daredes os resultados simplificados):
Cales son os valores das figuras que se atopan nas celas 8, 15 e 19?
Hai outras dúas figuras co mesmo valor que a figura da cela número 15. En que celas están situadas?
Indicade tres celas que conteñan, respectivamente, figuras con valores 1 , 5 e 3 .
3 9
4
Unha fracción que teña o numerador maior que o denominador, chámase fracción impropia. No
circuíto existen tres figuras con valores non enteiros que se expresan con fraccións impropias. En que
celas se atopan e cales son os seus valores?
e) Nun certo momento da partida, a ficha de Sara tiña pasado polas celas 3, 6 e 11 e a ficha de Carlos polas
celas 1, 7 e 13. Que fraccións representan os valores do que levan acumulado cada un deles? Quen ten
máis valor acumulado?
a)
b)
c)
d)

Redactade as vosas respostas a partir desta liña
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CIRCUÍTO FRACCIONARIO
(regras do xogo)
Que necesita cada participante para xogar?
- Unha copia do circuíto.
- Unha ficha e un dado coma os que se utilizan no xogo do parchís.
- Unha táboa de reconto para rexistrar as tiradas e anotar as fracción que se atopen nas celas nas que se vai aloxando a ficha
despois de cada lanzamento do dado.
Valor das figuras que aparecen no circuíto
- Á figura A, que está totalmente sombreada, asignámoslle o valor 1.
- O valor de cada unha das figuras que aparecen nas celas expresarase cunha fracción que represente a súa parte sombreada,
tendo en conta as figuras B, C e D. Por exemplo, o valor da figura que está na cela 5 é 1/9 (un noveno) e o valor da figura que
está na meta é, evidentemente, 2.
Normas
- Pódese xogar una carreira (unha volta ao circuíto) ou un campionato (tres carreiras).
- Cremos que o número de participantes para disputar unha carreira ou un campionato deben ser tres, pero este extremo
queda a criterio dos que estean dispostos a xogar (mesmo se pode xogar en solitario).
- Para empezar, cada participante colocará a súa ficha na cela saída do seu circuíto.
- Decidimos quen iniciará o xogo lanzando os dados. Comezará a carreira o participante que acade máis puntos na cara
superior do dado (se hai empate debe desfacerse), de seguido tocaralle á persoa que se atope á súa dereita.
- O resultado de cada participante nunha carreira obtense sumando os valores das figuras que correspondan ás celas nas que
estivo parada a súa ficha mentres durou o xogo. Eses valores (simplificados) iranse rexistrando na táboa de reconto no
instante no que se acaden. Todos os participantes deberán exercer o control sobre as anotacións e cálculos realizados polos
seus contrincantes.
- O número máximo de lanzamentos que pode efectuar cada participante en cada carreira é cinco. Pode ocorrer, polo tanto,
que ningún participante acade a meta. Así, pois, neste xogo intervén o número de tiradas (máximo cinco tiradas por
participante) e o azar (non por chegar máis lonxe no circuíto se acada máis valoración).
- Na meta hai que “entrar de maneira exacta”. No caso de pasarse, retrocederase percorrendo as celas cara atrás.
- Se se está disputando un campionato, e se dese o caso de que un participante acadase a meta en catro tiradas, o campionato
darase por finalizado nese instante, sendo campioa do mesmo a persoa que acadase a meta.
Algunhas relacións do xogo coas matemáticas
- Representación de partes da unidade utilizando fraccións.
- Discriminación de fraccións propias, impropias e fraccións que representan a números enteiros.
- Simplificación de fraccións.
- Comparación de fraccións.
- Realización de sumas de fraccións con dúas familias de denominadores.
- Suma de fracción máis enteiro (se se acada a meta).
- Determinación do valor decimal dunha fracción coa axuda dunha calculadora.
-…
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Problema 4

O Penedo
No parque do Penedo de Tui hai dous recintos rectangulares, rodeados por valados de madeira, para que
xoguen as nenas e nenos máis pequenos.
Na figura seguinte mostrámosvos un plano dun deses recintos acompañado das súas dimensións.
Como vedes, no seu interior existen seis zonas A, B, C, D, E e F sobre as que se instalaron cadanseu
elemento ou estrutura para xogar: un bambán, un balancín de cabaliños con catro asentos sobre un resorte,
un tobogán, unha casiña con plataforma, unha pirámide de cordas e unha torre para subir escalando e baixar
por unha barra metálica vertical.
B
C

8m

A

F

E
D

12 m
As zonas construíronse con pranchas protectoras cadradas de caucho reciclado (de 1 metro de lado)
para que os nenos e nenas non se manquen no caso de que caesen.
A partir das informacións anteriores, tratade de responder ás seguintes cuestións (acompañando os
resultados das unidades correspondentes):
a) Cal é a medida do perímetro do recinto?
b) Cal é o valor da súa área?
c) Enchede a táboa que está no dorso desta folla, na que facemos referencia ás zonas A, B, C, D, E e F.
d) Facede os comentarios que vos parezan interesantes, á vista dos resultados obtidos no apartado c).
e) Cal é a medida da superficie ocupada polas seis zonas conxuntamente?
f) Indicade, mediante unha fracción irredutible, a relación existente entre a medida da superficie
conxunta de todas as zonas e a medida da superficie do recinto.
Redactade as vosas respostas a partir desta liña
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Problema 5

Auga! Un ben moi necesario
Moncho estaba lendo o xornal e chamoulle a atención unha información que falaba da reserva hidráulica
dos embalses de Galicia, que é a que reproducimos sobre a fotografía.
Como as cantidades moi grandes (ou moi pequenas) son difíciles de calibrar e non lle dicían moito as cifras
que estaba lendo, tratou de buscar referencias da vida cotiá e tamén recordar como están relacionadas as
unidades de volume e as de capacidade.
3

Consultou o recibo da auga da súa familia no último trimestre e viu que o consumo era de 48 m . Lembrou
que 1 m3 contén 1000 dm3 (1000 litros de capacidade) e que 1 hm3 equivale a 1 000 000 m3.
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Embalse de Castrelo de Miño

Tendo en conta as indagacións de Moncho, respondede ás seguintes preguntas:
a) Cal é a estimación dos metros cúbicos de auga que gastará ao ano a familia de Moncho se, de media,
3
precisan 50 m cada trimestre?
b) Intentade expresar en litros o consumo anual de auga da familia de Moncho.
c) Aproximadamente, cantas familias, con consumo similar ao da familia de Moncho, estarían
3
abastecidas durante un ano con 1 hm de auga.
d) Volvendo á noticia do periódico, cal é a capacidade total (en hm3) considerada para o conxunto de
embalses da comunidade galega? (redondeade o resultado nas centésimas).
Redactade as vosas respostas a partir desta liña
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Problema 6

Visitas ao Parlamento de Galicia
Coñecedes cales son as funcións do Parlamento de Galicia? Sabedes cantos deputados e deputadas o
compoñen e a que grupos políticos pertencen?
Poderedes contestar a estas preguntas e a moitas outras intervindo no programa Coñece as túas
institucións que vos permitirá visitar o Pazo do Hórreo, sede do Parlamento, en Santiago de Compostela.
No curso pasado realizaron esta actividade un importante número de estudantes galegos dos cursos 5.º e 6.º
de Educación Primaria e de 1.º e 2.º de ESO. Sobre este mapa que está a continuación detállase o número de
centros que participaron, sendo o CEIP Feliciano Barrera, de Guláns (Ponteareas), o que fixo a primeira
visita, o 13 de marzo de 2018.

1) Tendo en conta a información que se facilita na táboa que está no dorso desta folla, contestade as
seguinte preguntas:
1.a) Cantos visitantes de Educación Primaria procedían da provincia da Coruña?
1.b) Cantos visitantes de ESO viñeron da provincia de Pontevedra?
1.c) Cantos visitantes houbo en total procedentes da provincia de Ourense?
1.d) En que mes houbo máis visitantes de Educación Primaria residentes na provincia de Lugo?
2) A partir dos datos que aparecen máis arriba sobre o mapa de Galicia, relativos ao número de centros
participantes de cada unha das provincias, resolvede estas dúas cuestións;
2.a) Establecede unha escala axeitada para o eixe vertical, indicade nel os valores que consideredes
necesarios e debuxade na cuadrícula un diagrama de barras (figura 1).
2.b) Completade as informacións que faltan no diagrama de sectores da figura 2, redondeando os
resultados nas centésimas.
Redactade as vosas respostas a partir desta liña
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A Coruña

Número de centros

Centros visitantes por provincia

Porcentaxe de centros visitantes por provincia

Ourense: 10,81 %

Fig. 2

