
Consellos: Poñédevos horas de estudo explícitas e ser constantes nese cumprimento do horario. Non 
distraerse con móbeis, mensaxes, chats nin xogos mentres estudedes. Deixade apagado o móbil ou en modo
avión mellor que poñelo sen son. Se está activo distrae moito e impide que vos poidades concentrar. 

Dos contidos da materia: 
Como rematamos o tema de integración indefinida (tema 8) podemos realizar todos os exercicios de 
integrais que teñan como enunciado: calcular a integral (indefinida). 

Para facer exercicios de integración aconsello usedes os que aparecen nos apuntamentos nas páxinas 
28 a 30 no apartado Exercicios de Selectividade de integración.  

Como moitos deles son de integración definida boa parte deles podédelos resolver cunhas poucas 
cuestións do tema 9 que vos indico a continuación:

Avance tema 9:
O tema 9 trata das integrais definidas que son integrais con extremos de integración (números que van abaixo e enriba 

que chamamos extremo inferior e superior da integral). Por exemplo ∫
1

2

3 x2dx será a integral definida de 3x2dx  entre 

x=1 e x=2.

Hai unha relación sinxela entre a integral definida e a indefinida que ven dada pola regra de Barrow.  
Calculamos primeiro a integral indefinida. Escollemos unha primitiva calquera (sempre usamos a que aparece antes de 
sumar C) e sexa F(x) esa primitiva. 

A regra de Barrow permite calcular a integral definida ∫
a

b

f (x)dx usando a igualdade: ∫
a

b

f (x)dx=F (b)−F (a)   

Por exemplo ∫
1

2

3 x2dx será = F( 2 )- F( 1 ). Como ∫3 x2dx=x3
+C usamos F(x)=x3. 

F(2)=23
=8 e F(1)=13

=1  Polo tanto ∫
1

2

3 x2dx=8−1=7

Por comodidade e para non ter que escribir explicitamente a función aparte e facer o cálculo separadamente o que 
acabamos de facer escribirémolo da seguinte forma:

∫
1

2

3 x2dx=[ x3 ]1
2
=23

−13
=7

De todos os exercicios de integración excluíde aqueles que mencionan o cálculo de áreas, que non é 
tan sinxelo como a regra de Barrow. Esto implica que podedes facer todos os exercicios desas páxinas 
28 a 30 agás o seguinte grupo:  2, 4b, 5, 7, 8, 9, 10, 13b, 14, 15,  18b,  19,  21 e 26. 
No 1º exercicio 1 cómpre facer o cambio t=ex.
No 3º exercicio  observade que se coñecemos f´´(x) entón f´(x) será unha primitiva desta función e 
f(x) unha primitiva de f´(x).

Consello: Distribuír os exercicios facendo todos os días entre 3 e 5 mínimo. Se un día facedes menos, 
procurade compensalo con outro día que sexan máis.  Por suposto podedes facer máis de 5 por día e 
tamén ollar páxinas en internet que proporcionen problemas de selectividade con integrais. 
Podédevos organizar entre vosoutros tanto para analizar os problemas como para contactar con migo e
que non sexa cada un pola súa conta. Se facedes grupos podedes facer que un de cada grupo sexa o 
que contacte e faga as preguntas e reciba as respostas. Aínda que se non vos comunicades con migo 
tamén cada pouco deixarei as respostas na aula virtual (cando estea dispoñíbel e se non colapsa polo 
tráfico intenso). 




