Na foto móstrase unha cadea do ácido desoxirribonucleico, abreviado como
ADN, este ácido nucleico contén as instrucións xenéticas usadas no
desenvolvemento e funcionamento de todos os organismos vivos coñecidos e
algúns virus, sendo o responsable da súa transmisión hereditaria.
O máis curioso é que toda a información xenética contida no ADN provén da
posición secuencial de tan só catro moléculas CITOSINA (C), ADENINA (A),
GUANINA (G) e TIMINA (T)

Este ano volvemos participar na
olimpíada matemática, para iso
contamos cun equipo de luxo
formado por algunhas das
mellores cabezas da nosa escola:
Manel Camiña, Rosalia García
Oscar Hermida, Daniel Nantes.
Pedro Alfaro e Sergio Malo,
No que Sergio foi galardoado
cunha mención de honra.
Estes alumnos, coa única axuda dun lápis e un papel, enfrontáronse con éxito a
problemas matemáticos tan complexos como os seguintes:
1) Nunha recta temos catro puntos
A, B, C, D, nesa orde, de forma que
AB=CD. O punto E é un punto fóra
da recta tal que CE=DE. Demostra
que o ángulo CED é o doble do
ángulo AEB se e só se AC=EC
2) Os enteiros positivos x, y, z
cumpren:
x + 2y = z
x 2 − 4 y 2 + z 2 = 310
Determina todos os posibles valores do produto xyz

1º concurso de fotografía matemática

O curso pasado celebrouse o primeiro concurso de fotografía
matemática da Escola Rosalía de Castro, nel resultou gañadora a
alumna Celia Barros Ruiz, que actualmente cursa 3º da ESO.

Na foto gañadora refléxase como a alumna, coa inestimable axudas das suas
irmáns, mostra o uso do elemento neutro da suma
Na foto da esquerda, o profesor de
matemáticas Emilio fai entrega a
gañadora do premio do concurso en
presencia dos seus compañeiros de
aula, o premio do concurso,
consistente este ano no libro de
fotografias ARS COMBINATORIA do
autor; Chema Madoz, autor do que se
pode ver algunha ilustración a pé de
páxina.
Xa está en marcha o 2º concurso de
fotografía matemática, no que poderán
participar os nenos e nenas de ESO.
Para participar somentes é necesario
que mandes a dirección de correo concursorosalia@gmail.com unha foto
orixinal relacionada coas matemáticas, unha breve explicación da foto, o teu
nome e o teu curso.

Fotos creadas por Chema Madoz sin ningún tipo de retoque digital

Adiviñas matemáticas
Inés e Juan

Inés e Juan fixeron un estraño acordo.
Inés mente os mércores, xoves e venres,
pero di a verdade o resto da semana.
Juan mente os domingos, luns e martes,
pero di a verdade en todos os outros días.
Certo día ambos os dous dixeron:
"Mañana é día de mentir", en que día
dixeron isto?
(Fuente: http://www.acertijos.net)

As tres
gravatas

O Sr Branco, o señor vermello e o Sr Pardo
encóntranse pola rúa.
- Que curioso - di o que leva a gravata vermella -, as
cores das nosas gravatas se corresponden cos nosos
apelidos, pero ningún leva a cor do propio.
- Ten vostede razón – comenta Branco
De que cor é a gravata de cada un?

¡¡¡Encender a luz!!!

Un home esta ao principio dun longo corredor que ten
tres interruptores, ao final hai un cuarto coa porta
pechada. Un destes tres interruptores acende a luz dese
cuarto, que esta inicialmente apagada.
Como farías para coñecer que interruptor acende a luz
percorrendo unha soa vez o traxecto do corredor?

O Pensamento Lateral
En determinadas ocasións acostumámonos a pensar nunha soa dirección, dando
por sentado certas cousas. O pensamento lateral permítenos resolver enigmas
buscando camiños alternativos. Exemplos:
1) A Pedrito caeulle un anel dentro dunha cunca
chea de café, pero o anel non se mollou. Como
pode ser?
2) Canta terra hai nun burato dun metro de
longo por un metro de ancho e un metro de
profundidade?
3) Cantas veces podería restarse o número 1 do número 1111?
4) Cando se pode transportar auga nun
coador?
5) Dous indios americanos, un neno e outro
adulto, están sentados nun madeiro, o indio
pequeno é fillo do adulto pero o adulto non
é pai do indio pequeno. Como é posible?
6) Nunha árbore hai sete paxariños. Pepito dispara e mata a dous paxariños.
Cantos paxariños quedan?
7) Nunha determinada casa as dúas ás do tellado teñen diferente inclinación;
unha á ten unha inclinación de 60º e a outra de 70º. Supoñamos que un galo
pon un ovo exactamente no cumio. Cara a que
lado do tellado caería o ovo?
8) “Este loro é capaz de repetir todo o que
oia”, asegurouno a unha señora o dono dunha
paxararía. Pero unha semana despois, a señora
que o comprou estaba de volta na tenda,
protestando porque o loro non dicía nin unha
soa palabra. E non obstante, o vendedor non
lle mentira. Podes explicalo ti?

Florence Nightingale (1820-1910)
Enfermeira inglesa, pioneira da
enfermaría profesional moderna (Florencia,
1820 - Londres, 1910). Procedente dunha
familia rica, rexeitou a cómoda vida social á
que estaba destinada, para traballar como
enfermeira dende 1844. Motivada polos seus
desexos de independencia e polas súas
conviccións relixiosas, enfrontouse á súa
familia e aos convencionalismos sociais da
época para buscar unha cualificación
profesional que lle permitise ser útil á
Humanidade.
En 1853 chegou a ser supervisora de enfermeiras dun hospital de caridade
de Londres, no que introduciu grandes innovacións técnicas e de organización; co
seu traballo empezou a superarse o modelo asistencial tradicional, baseado nos
bos sentimentos e no sectarismo relixioso, e a substituírse por unha asistencia
sanitaria científica, a cal precisaba unha rigorosa formación do persoal de
enfermaría.
En 1854-56 fíxose
famosa organizando un
servizo de enfermeiras para
os soldados británicos da
Guerra de Crimea onde
desenvolveu
innovadoras
técnicas na análise estatística
(como o "ploteo" de
incidencias
de
morte
prevenible entre os militares
durante a guerra), co cal
mostrou, finalmente, como un fenómeno social podía ser medido obxectivamente
e analizado matematicamente.
Ao seu regreso a Inglaterra, aproveitou esa popularidade para exercer
influencia nas altas esferas do poder, logrando o apoio da raíña Victoria.
Despregando unha actividade frenética, conseguiu a reforma da Sanidade militar
británica, a extensión progresiva do seu modelo á sanidade civil, a introdución de
reformas sanitarias na India e a creación dunha escola de enfermeiras (1860).
Dende 1861, non obstante, permaneceu retirada por problemas de saúde,
consecuencia do esforzo despregado durante a Guerra de Crimea.

Frases célebres relacionadas coas Matemáticas
(Fonte: http://www.proverbia.net)

As matemáticas son o alfabeto co cal Deus escribiu o
Universo. (Galileo Galilei)
No tocante á ciencia, a autoridade dun millar non é
superior ao humilde razoamento dunha soa persoa.
(Galileo Galilei)
A ignorancia afirma ou nega rotundamente; a ciencia
dubida. (Voltaire)
Hai alguén tan intelixente que aprende da experiencia
dos demais. (Voltaire)
Cando
as
leis
da
Galileo Galilei (1564matemática se refiren á 1642) Físico e
realidade, non son certas; astrónomo italiano
cando son certas, non se
refiren á realidade. (Albert Einstein)
Cada día sabemos máis e entendemos menos.
(Albert Einstein)
A estatística é unha ciencia que demostra que se o
meu veciño ten dous
coches e eu ningún, os
Voltaire (1694-1778)
Filósofo e escritor
dous temos un. (George
francés.
Bernard Shaw)
Os ordenadores son inútiles. Só poden darche
respostas. (Pablo Picasso)
As matemáticas son unha ximnasia do espírito e unha
preparación para a filosofía. (Isócrates)
A dilixencia en escoitar é o
máis breve camiño cara á Albert Einstein (18791955) Científico alemán
ciencia. (Juan Luis Vives)
nacionalizado
O auténtico problema non é estadounidense.
se as máquinas pensan,
senón se o fan os homes. (Frederic Burrhus Skinner)
Non hai ningunha razón pola que non se poida
ensinar a un home a pensar. (Frederic Burrhus
Skinner)
Defende o teu dereito a pensar, incluso pensar de
manera errónea e mellor que non pensar. (Hipatia de
George Bernard Shaw
Alexandría)
(1856-1950) Escritor
irlandés.

Que é o que queremos facer?
Observar o movemento de ascenso e descenso dunhas boliñas de naftalina no seo
dunha disolución acuosa.
Que nos fará falta?
Instrumental: Recipiente transparente e lixa
Materiais: Naftalina en boliñas, vinagre, bicarbonato sódico e auga
Como o faremos?
Examínanse, en primeiro lugar, as boliñas de naftalina: se estas fosen demasiado
lisas ao tacto líxanse un pouco para que sexan algo ásperas.
A continuación, prepárase unha mestura de dos partes de auga e una parte de
vinagre. Engádense uns culleriños de bicarbonato sódico, e axítase ata conseguir
a súa disolución. A continuación engádense as boliñas de naftalina e obsérvase o
que ocorre.
Que observamos?
As bólas caen inicialmente ao fondo do vaso pero ao cabo de poucos segundos
ascenden a superficie da disolución para volver descender ao fondo e así
sucesivamente.
Por que sucede isto?
Ao reaccionar o vinagre co bicarbonato fórmase dióxido
de carbono gasoso, cuxas burbullas dan un aspecto
efervescente ao líquido. Estas burbullas adhírense á
superficie das boliñas e provocan o seu ascenso. Cando
chegan á superficie, as burbullas pasan ao aire e as
boliñas -desprovistas xa das burbullas caer ata que
novamente sexan rodeadas por outras burbullas.

