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¿EN QUE DÍA DA SEMANA NACÍN EU? 

Existen en matemáticas moitos procedementos sistemáticos de cálculo que se utilizan para 
conseguir a solución dun certo problema. Unha colección ordenada formada por un número 
finito de instrucións ben definidas que nos permitan acadar un resultado, denomínase 
algoritmo. 

Ao longo da túa vida de estudante atopácheste con moitos algoritmos, e seguro que che 
soan algúns exemplos: o algoritmo para realizar unha raíz cadrada ou o algoritmo para 
facer unha división entre dous números naturais (que necesitaremos aplicar a continuación), 
o algoritmo de Euclides para calcular o máximo común divisor de dous números... Cada día 
utilizamos algoritmos para levar a cabo tarefas da vida diaria. 

O termo algoritmo, que soa bastante ben, foi elixido coa intención de render homenaxe a un 
histórico matemático de sona mundial. A súa imaxe aparece aquí á esquerda e ti debes facer unha pequena 
investigación sobre el. 

O obxectivo que queremos conseguir hoxe é resolver á seguinte cuestión: ¿como se pode saber o día da semana no 
que ocorreu un certo acontecemento? Por exemplo: ¿en que día da semana nacín eu? 

Para dar resposta a esta pregunta, nada mellor que dispoñer dun algoritmo que nos permita determinar o día que 
corresponde a unha data concreta. Se queres facer os cálculos rapidamente debes ter previstas dúas continxencias. 

Por un lado, saber calcular o cociente e o resto da división de dous números naturais utilizando unha calculadora. 

Por outra banda, debes saber se o ano que intervén no problema e bisesto ou non. Recorda que un ano bisesto ten 
366 días, correspondéndolle 29 días ao mes de febreiro. 

Os anos bisestos son os que se poden dividir entre 4, pero non son bisestos os anos que sexan divisibles entre 100, 
aínda que si son anos bisestos os que resulten ser múltiplos de 400. A ver se nos aclaramos: os anos 1700, 1800, 
1900 non foron bisestos (nin tampouco o será o ano 2100) xa que, a pesar de ser divisibles entre 4 tamén son 
divisibles entre 100. Pero os anos 1600 e 2000 foron bisestos (como será bisesto o 2400) xa que son divisibles por 
400. 

E por fin, velaí vai un algoritmo para calcular o día da semana no que sucedeu ou vai suceder un acontecemento 
ocorrido entre os anos 1900 e 2099. Debes ter como datos o día, mes e ano. 

Paso 1: Colle o número formado polas dúas últimas cifras do ano, fai a 
división enteira entre 4 e quédate co cociente. 

Paso 2: Colle o cociente e súmalle o día. 

Paso 3: Ao resultado anterior, súmalle o valor que corresponde ao mes 
elixindo na táboa clave  mes. 

Paso 4: Se se trata dun ano bisesto debes restar 1 cando interveñan os 
meses de xaneiro e febreiro. 

Paso 5: Resta 1 se o ano comeza por 20. 

Paso 6: Colle o resultado que tes neste momento e súmalle o número formado polas dúas últimas 
cifras do ano. 

Paso 7: Colle o resultado anterior, divídeo entre 7 e quédate co resto desa división. 

Paso 8: Cotexa o valor do resto obtido na táboa clave día e terás a resposta buscada. 
 

 

Para investigar: 

¿Por que os días da semana se chaman así? 

¿Como se calcula o día da semana para datas non comprendidas entre 1900 e 2099? 
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