
Transportador circular
Cinta métrica de dez metros.
Pao de aproximadamente 20 cm
Un peso ou plomo
Cinta adhesiva
Cordel
Caderno e bolígrafo
Móvil para utilizar a aplicación
Angle Meter

Material:
Sairemos ao campus na búsqueda e identificación de
triángulos rectángulos na Natureza, nas construcións e
na paisaxe que nos rodea, para tomar medidas de
lonxitudes e de ángulos. 
Por exemplo, calcular a altura da antena da estación
meteorolóxica do Monte da Condesa, a altura das
árbores ou edificios.
Para iso, construiremos un aparello de medición
axeitado, o teodolito e descargaremos no móvil unha
aplicación.

Catro sesións de 50 minutos:
o 25 de febreiro, 4, 15 e 16 de marzo
  

Proxecto: Utilidade da
trigonometría na
contorna do centro

Avaliación:
Contará un 15% da nota final da
avaliación

Desenrolo:

Periodización:

Seis grupos de catro, cun
coordinador en cada
grupo

Grupos:



Estándares de aprendizaxe
 MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito

razoado, o proceso seguido na resolución dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

 
MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado

dos problemas (datos, relacións entre os datos
e contexto do problema)

 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora

conxecturas sobre os resultados dos problemas
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade

e a súa eficacia.
 

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas
atopadas para realizar simulacións e predicións
sobre os resultados esperables, e valora a súa

eficacia e a súa idoneidade.
 
 

Añadir un poco de texto



MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de
resolvelos, revisando o proceso de resolución e
os pasos e as ideas importantes, analizando a
coherencia da solución ou procurando outras
formas de resoluiónMACB1.6.4. Interpreta a

solución matemática do problema no contexto
da realidade.

 
MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en

contexto real, para valorar a adecuación e
propón melloras que aumenten a súa eficacia.

 
MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén

conclusións sobre el e os seus resultados,
valorando outras opinións.

 
MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas

para o traballo en matemáticas (esforzo,
perseveranza, flexibilidade e aceptación da

crítica razoada)
 
 



MACB1.11.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas axeitada e utilízaas para a

realización de cálculos numéricos e alxébricos
cando a dificultade impida ou non aconselle

facelos manualmente.
 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da
trigonometría básica para resolver problemas

empregando medios tecnolóxicos, de ser
preciso, para realizar os cálculos.

 
MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas,

as estratexias e as fórmulas apropiadas para
calcular ángulos e lonxitudes.

 
MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as
razóns trigonométricas e as súas relacións.

 
 


