
2ª QUENDA DE ACTIVIDADES
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS

CURSO 1º BAC B

MATERIA: ANATOMÍA APLICADA

 Podedes acceder a tarefa da segunda quincena de confinamento premendo

https://drive.google.com/file/d/1pA1EaZO_CIgaprYvvHRRx7OKGGOJI78m/view?usp=sharing

 Podedes enviar as actividades realizadas ou consultar calquera dúbida na
seguinte dirección de correo electrónico: guiomarvn@gmail.com.



MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 Podedes acceder a tarefa da segunda quincena de confinamento premendo

https://drive.google.com/file/d/1DjGZeqO0sjmQ_V4EPXlgYE4UFNbwewTG/view?usp=sharing

 Podedes enviar as actividades realizadas ou consultar calquera dúbida na
seguinte dirección de correo electrónico: guiomarvn@gmail.com.

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA

 Seguir traballando na presentación. As exposicións orais comezarán cando se
reanuden as clases. A orde dos grupos decidiremola o primeiro día que nos
volvamos a ver.

 Para calquera dúbida contactar conmigo a través do seguinte correo:
prvazquez@edu.xunta.gal

MATERIA: DEBUXO ARTÍSTICO I

O alumnado de 1º de Bach debe continuar coa tarefa "ESPAZOS DE VERÏN" . A data
límite de entrega é o 3 de abril

MATERIA: DEBUXO TÉCNICO I

 O alumnado debe continuar a facer o traballo de debuxo de perspectivas a man
alzada e comezarase a dar as instrucións para facer os trazados coas ferramentas
de debuxo

 A comunicación co alumnado farase polo correo da xunta e polo grupo de gmail.
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
Boas rapazas e rapaces,

Espero que esteades todos e todas ben, e que intentedes superar este días difíciles do
mellor xeito posible.

Eu propóñovos algo divertido. Se tedes tempo e QUEREDES pasar un bo rato visitade o
seguinte enlace no que ven explicado o que pretendo facer axudándome dunha montaxe
propia feita exclusivamente para vós durante este período de confinamento, dun vídeo
que dará que falar tamén feito durante o meu confinamento para vós e tamén dalgúns
vídeos que previamente seleccionei.

https://drive.google.com/open?id=1u03ibYdwUQjgiE1UjlbOIz8hqCPluNwN

Teño ganas de volver ao instituto e comprobar que estades todos ben e con moito
ánimo.

Tamén vos deixo o meu correo para calquera comunicación:

danielortegaiglesias@yahoo.es

MATERIA: FILOSOFÍA
¿Qué innovación supón a posición emerxentista na interpretación do home fronte as
posición dualistas o monistas?

Define os seguinte conceptos:hilomorfismo, fixismo, ontoxénese, filoxénese, teleoloxía,
mito, politeísmo, selección natural, xuvenilización e ecumenismo.

Estas tarefas e as anteriores podédelas remitir ao correo josegfilosofia@gmail.com

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

https://drive.google.com/file/d/1jsHHbgJY6ZE2g2wBK68AaXbqhhik2UVV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V_n4ogiJaRrlkkBHuzutZPCXAc5pc2Ew/view?usp=sharing

Para calquera dúbida contactar coa profesora a través do correo electrónico:
pilarmeracid@gmail.com



MATERIA: FRANCÉS

Consultade o voso correo electrónico, tedes as tarefas a realizar. Para calquera dúbida:
cristinatitoria@gmail.com

MATERIA: GREGO I

De momento non haberá tarefas.

MATERIA: HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

Entrar no blogGSL6422. (http://gsl6422.blogspot.com/)

Están colgadas as presentacións do profe.

MATERIA: INGLÉS

Seguiremos a programación a través da aula virtual do instituto e empregaremos a
aplicación Zoom para as explicacións por medio de videoconferencia. As clases virtuais
serán os mesmos días  e horas que as clases presenciais, agás o mércores: luns ás
10:30, mércores ás 11:50 e venres ás 12:40. Primeiro

entraremos todos no chat habilitado con esta icona na aula virtual e alí iremos seguindo
as explicacións.

MATERIA: LATÍN I

 Tradución ao castelán dos textos Fabula tristis e Psychemaritumperditdas páx.
94,95 e 96 do libro de texto en PDF que utilizamos (A profesora mandaravos o
vocabulario dificultoso por correo).

 Lectura do conto de Psique y Cupido en castelán.(Vía email)
 Visionado do vídeo onde se fai un breve repaso da historia antiga de

Roma:https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls.

 Ler, resumir estudar os dous últimos períodos da historia romana:
"REPÚBLICA E IMPERIO"

 Facer as 3 fichas con traducións e repaso de morfoloxía nominal e verbal .

 ¡ATENCIÓN! Para calquera dúbida ou aclaración , seguimos estando en
contacto a través do correo electrónico. Recordade: sonialatinitas@gmail.com
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MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I

 Facer exercicios fotocopia enviada ao correo.
 Ler Marianela, de B. Pérez Galdós. Por se alguén non o ten, envíovolo en pdf

ao correo

A profesora enviará solucionario das tarefas ao voso correo cando o estime apropiado.

Moito ánimo a todos/as!

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA I

 Dado que todo o alumnado deste curso dispón de teléfono móbil e como
consecuencia disto de correo electrónico, as actividades dos/das alumnos/as
serán enviadas por e-mail. Ademais, quero sinalar que se algún neno/a non
está a recibir os correos de xeito adecuado que se poña en contacto comigo a
través do seguinte enderezo de correo: natalia.bugueiro @gmail.com

 Por outra banda, para facilitar a comunicación tamén creei unha canle de
Telegram. Para usar esta canle, o único que deben facer é descargar a aplicación
(Telegram) no seu dispositivo móbil e unirse a través deste enlace:

 Enlace Telegram 1 BACH
B: https://t.me/joinchat/AAAAAE1Gy4Shy34E31w-HQ

 Así mesmo, o envío de indicacións para 1ª de bacharelato B farase os días que
lle correspondía ter clase a este curso: luns, mércores e venres!

MATERIA: LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL

 Repasar todas as cancións do recopilatorio do musical vistas en clase, que se
poden atopar no enlace: http://davidov3.blogia.com/2020/030201-recopilatorio-
de-musicales.php

 Analizar a letra de MEDITERRÁNEO (Serrat).
 Analizar a música (instrumentos e partes) de A QUIÉN LE IMPORTA (Alaska)

(https://www.youtube.com/watch?v=OnQeexb8bB8)
 Repasar as audicións desta avaliación: http://davidov3.blogia.com/2020/012306-

audiciones-para-la-2-evaluacion-lpm-1-bach.php
 Repasar as preguntas de teoría que caían no exame, e que se poden consultar

neste enlace: http://davidov3.blogia.com/2020/012304-modelo-de-examen-lpm-
1-bach-2-evaluacion.php

 FACER UN VÍDEO CANTANDO A CANCIÓN “RESISTIRÉ” DO GRUPO
“EL DÚO DINÁMICO”, TRADUCIDA Ó GALEGO (LETRA TRADUCIDA
AQUÍ:
https://docs.google.com/document/d/1b2iDZ1qgF7nV89mR1KNEBvm4vwEglH
NNxS_RtfdozHU/edit?usp=drivesdk ; KARAOKE AQUÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=8nuXFlTziT4), E ENVIARMO POR
WHATSAPP. ESTA TAREFA É VOLUNTARIA. COS VÍDEOS
ETREGADOS FAREMOS UNHA MONTAXE PARA CONSTRUIR UN
GRAN VÍDEO, QUE SERÁ DIFUNDIDO POR REDES SOCIAIS.

 ENVIAR NUN MESMO CORREO ELECTRÓNICO CO NOME E APELIDOS
DO ALUMNO AS DÚAS ANÁLISES DAS LETRAS E A ANÁLISE DA
MÚSICA DE ALASKA Ó ENDEREZO david.rodriguez.rivada@edu.xunta.es



NOTA: Se ó intentar acceder ó blog http://davidov3.blogia.com algún alumno se atopa
con dificultades de acceso, só terá que pechar a ventá emerxente que se abrirá a primeira
vez que acceda, e volvendo acceder poderá abrir os seus enlaces sen dificultade.

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL

 Ler libro Cumbres borrascosas, de EmilyBrönte. Como imaxino que non o
tedes mándovolo en pdf ao correo.

MATERIA: MATEMÁTICAS I
 Repasar para o exame os temas explicados, os exercicios feitos na clase e resoltos no

libro de ditos temas.
 Exercicios de reforzo:
 Tema 4: Páxina 110 : 83 ; Páxina 113 : 121,122.
 Tema 5: Páxina 134: 65,66,69.
 Tema 6: Páxina 159: 57,60,61.
 Tema 8:Páxina 219:109,111,113.
 Estes exercicios (da segunda quenda) podédelos enviar ao meu correo

escaneados ou fotografiados para poder avaliar positivamente a vosa
participación.

 O canal de youtube unicoos é unha ferramenta moi útil para repasar e visualizar
realizacións de exercicios nos que se teñan dúbidas.

 Os exercicios propostos da primeira quenda están resoltos no seguinte enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1fm04zA9KzAXT4aMiiksqKMJPw8KuttPF?usp=sharing

Para calquera dúbida ou aclaración pódense poñer en contacto coa profesora da materia a través
do correo electrónico: doloresmirandafuentes@gmail.com .

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA

Bo día rapaces, espero que esteades todos ben, animados e activos. As actividades que
vaiades facendo, gardádeas na libreta para que as podamos corrixir á volta. Se tedes
algunha dúbida, podédesma preguntar a través do correo profepuy19@gmail.com.

https://drive.google.com/open?id=1UzrYG_ZukrWOjfER8fA12xPN9f6xBCYm

MATERIA: RELIXIÓN EVANXÉLICA

As actividades están aloxadas no seguinte link

https://erechivite.blogspot.com/2020/03/actividades-para-la-cuarentena.html

Se tedes algunha dúbida podedes escribir a: departamentoere@hotmail.com

MATERIA: ROBÓTICA
 Seguir coa Unidade 5 (Programación con Arduino (II)) facendo todas as

prácticas sinaladas na referida unidade

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
 Seguir co tema de ELECTRÓNICA e estudar os exercicios e apartados referidos

aos circuítos non sinalados na encomenda da semana pasada.

MATERIA: TIC I

 Dirixirse á aula virtual ao capítulo Actividades PERÍODO CONFINAMENTO.
Estarán dispoñibles dende o mates 31 de marzo.


