
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN: 

1 – IMOS O INSTITUTO (lembra) 

Supoñamos que Priscila foi dende a súa casa ó 

insituto. Sae de casa ás 8 en punto e vai a bo ritmo ata 

casa da súa amiga Alba, onde tamén a espera Antón. 

A esperan uns 5 minutos e logo van xuntos cara o 

centro moito máis despacio que antes. Canda estaban 

chegando, dase de conta que deixou a mochila no portal de Alba e volve ata alí correndo, 

recolle a mochila e chega ó instituto ás 9 en punto. 

Fai unha gráfica na que se vexa representado o recorrido de Priscila dende a súa casa 

ata o centro en función do tempo (o eixo horizontal representará o tempo e o vertical a 

distancia á súa casa.  

Fai unha gráfica para o recorrido que fixeches ti mesmo hoxe para vir ó instituto.  

Explica as seguintes gráficas: 

 

 

2 – TÁBOA DE PREZOS (lembra) 

 

Abriron un novo ciber no centro da cidade con ordenadores e consolas de última xeración. 

Os prezos Han abierto un nuevo ciber en el centro con ordenadores y consolas de última 

generación. Los precios veñen dados na seguinte táboa: 

 



 

Representa gráficamente la variación del 

coste en función del tiempo 

 

 

3 – ACROBATAS SALTANDO (lembra) 

Os Yamakasi con un grupo de acróbatas franceses que 

pretenden facer do desprazamento unha arte. Fan 

espectaculares acrobacias e saltos cos obstáculos que 

atopan nas súas zonas de entrenamento. Só con moita 

paciencia, dedicación, disciplina, responsabilidade e 

información médica poden conseguir levalas a cabo sen lesionarse gravemente. 

Un médico explicoulles que os seus xeonllos non soportarían un salto sobre terra no que 

caian de pe a máis de 12’25 m/s. Sabemos que a velocidade á que caen ven dada pola 

seguinte fórmula: velocidade=9’8.(tempo  de caída), ou abreviando v = 9’8t 

Representa a velocidade en función do tiempo construíndo unha táboa de valores. ¿A 

partires de cantos segundos de caída supérase a velocidade indicada? 

O espacio en función do tempo ven dado pola función  s = 4’9.t2 

Representa gráficamente o espacio recorrido na caída en función do tempo. ¿Qué 

altura comeza a ser arriesgada para as articulacións destes acróbatas?  

4- ¿CÄNTO SABES? – Asocia a cada gráfica a expresión analítica que lle corresponde: 
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Tiempo Prezo 

Menos de 30 min. 50 cts. 

30 minutos-1 hora 1 euro 

Hasta 2 horas 1,50 euros 

Más de 2 horas 1’50 € + 1 ctm/min 



5 –OS PERIGOS DA VELOCIDADE 

O exceso de velocidade é o principal causante de mortes por accidentes de tráfico. Sobre 

todo cando se combina co uso do alcohol. O seguinte recorte de prensa pertence á revista 

de TRÁFICO e compara accidentes a distintas velocidades con caídas dende edificios e 

monumentos coñecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) A partir do recorte de prensa, fai unha táboa de valores que relacione as alturas 

dende as que se producen as caídas e as velocidades que se alcanzan o chegar ó 

chan. 

 

b) Realiza unha gráfica dunha función que relacione as alturas e as velocidades (a 

primeira como variable independiente e a segunda como variable dependente) 

 

c) Á vista da gráfica, ¿a función representada é crecente ou decrecente? 

 

d) No texto dannos a fórmula que relaciona a velocidade coa que choca co chan e a 

altura dende a que se produce a caída. Sabendo que g=9’8m/s2, despexa h da fórmula 

indicada. 

 

e) Calcula a velocidade en m/s con que chega ó chan un obxecto que cae dende 193 

metros. 

 

f) Expresa en km/h a velocidade que calculaches no apartado anterior. ¿Coincide coa 

que aparece na revista? 

 

g) Completa a seguinte táboa, con alturas en metros e velocidades en m/s. 

 

Altura (metros) 25  60  120  200  

Velocidad (m/s)  25  40  50  70 

 

 



DESENVOLVEMENTO  

A gráfica seguinte amosa a altura 

en metros do vo dunha águia en 

función do tempo. 

 

Analicemos esta gráfica: 

 

- ¿Entre que alturas voou?¿Durante cántos segundos 
observouse o vo?  
- ¿Poderíamos saber a qué altura estaría ó cabo de 2 minutos?. 
 
- Observamos que en distintos intres estivo á mesma altura; por exemplo, ós 20, 30, 40, e 57 
(aproximadamente) seg. estivo a 80 m. do chan.  
 
- Entre os 20 e 30 segundos, houbo un intre no que alcanzou a maior altura. ¿Cál é? 
 
- ¿Ocorre esto nalgún outro intervalo de tempo? ¿Cál?. ¿Nese intre, o voo era ascendente 
ou descendente? 
 
- Durante todo o tempo que estivo voando, ¿en qué intre alcanza a maior altura? 
 
- ¿Poderías dicir onde estaba cando comeza a voar? 
- Entre os 30 e 40 seg. houbo un intre no que estuvo máis baixo. ¿Cál é? ¿Ocorre isto 
nalgún outro intervalo de tempo? ¿Cál?. ¿Nese intre, o vo era ascendente ou descendente? 
- Durante todo o tempo que estivo voando, ¿en qué intre alcanza a menor altura? ¿e a 
maior? 
 
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Estudio_grafico_caracterisiticas_globale
s_funcion/index.htm 
 
A través de exercicios e exemplos sinxelos traballamos a composición, inversa e outros 
conceptos do tema. 

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Estudio_grafico_caracterisiticas_globales_funcion/index.htm
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Estudio_grafico_caracterisiticas_globales_funcion/index.htm

