
 
 

2ª QUENDA DE ACTIVIDADES 
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS 

 
CURSO 3º ESO B 

 
MATERIA: BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 
 
Podedes acceder a tarefa da segunda quincena de confinamento premendo 
https://drive.google.com/file/d/1CefwzrZ0G6sx4YxzneetaOJf2o1B2MeJ/view?usp=sharing 
Para calquera dúbida ou para entregar as activades realizadas, enviar un email a: 
guiomarvn@gmail.com. 

 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 
 Non hai actividades programadas. 
 
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 dalgunha foto miña feita 
exclusivamente para vós durante este período de confinamento e tamén dun vídeo propio de 
expresión corporal (Para vós a diferenza de 3º ESO A, vos propoño dúas actividades, unha 
delas un vídeo de expresión corporal que os de A xa fixeron).  

https://drive.google.com/open?id=1IccIGnlPG_ZkOdy3uvhJGHsC6AFlS_-r 
 
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: EDUCACIÓN PLÁSTICA 
O alumnado de 3º de ESO debe seguir as instruccións que se indican no seguinte 
enlace: https://drive.google.com/open?id=1bLttoAPIEvmBl3eXv-73nypXQxBw9Rbn 
 
 
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA BILINGÜE 
 
Correo electrónico de contacto coa profesora:  ntrigueros.fisica@gmail.com 
Durante o vindeiro tempo de illamento, unha semana previa ás vacacións de Semana Santa, os 
alumnos deberán facer un traballo manuscrito, que será entregado á profesora para a súa valoración 
á volta ás clases, sobre o tema 8 do libro “Chemistry, technology and society”.  
Para todos aqueles alumnos que lles apetezca profundizar na vida e obra dalgún científico, podedes 
visualizar os seguintes enlaces con debuxos animados en inglés. 

MARIE CURIE:   https://www.youtube.com/watch?v=VRKPNyZsSW0 
LOUIS PASTEUR:  https://www.youtube.com/watch?v=KCNKM_K5YME 
ISAAC NEWTON:  https://www.youtube.com/watch?v=TpeHIavPKx4 



GALILEO GALILEI:  https://www.youtube.com/watch?v=buL3h-ofloA  
 
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA NON BILINGÜE 

 
Correo electrónico de contacto coa profesora:   loli.meirino.castro@gmail.com   
Cada alumno deberá poñerse en contacto coa profesora a través deste correo, antes do luns 30 de 
marzo. Deste xeito, a profesora daralle as indicacións axeitas para resolver dúbidas, propor novos 
exercicios e facilitarlle material . 
Ademáis  na aula virtual tedes un boletín de repaso. Si algún de vos ainda non está rexistrado, debe 
comunicarmo o correo electrónico para solucionar o problema. 
 
MATERIA: FRANCÉS 

 
• Consultade o voso correo electrónico, tendes as tarefas a realizar. Para calquera dúbida: 

cristinatitoria@gmail.com 

 
MATERIA: INGLÉS 

 
Please send me to: gerardo.losadar@gmail.com 
 
(Asunto: FULL NAME, AND YOUR GROUP) 
Please send me as well your username or e-mail in Skype, in hope we could use it. 
(IN ALL COMPOSITIONS THE TOPIC IS FREE) 
POR FAVOR, ENVIADE AS TAREFAS AO MEU E-MAIL EN WORD 

 
- Facer as tarefas correspondentes a 3º ESO B que atoparedes premendo na seguinte ligazón 

(enviar ao enderezo electrónico que aparece enriba) 
 
https://drive.google.com/file/d/1JdPUCvZTO0kToQpVo9PKYQRKI2NT6yc5/view?usp=sharing 
 
 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ 
 

• Actividades Boletín enviado por correo. 

 
MATERIA: LINGUA GALEGA 
 
Materia  LINGUA GALEGA 

• Redacción de tema libre.  
• Acabar de ler o libro Amor amargo. 

Correo docente: hortensiaarcos2014@gmail.com 
 
 
MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

• Realizar as tarefas sobre “Rectas” que se enviarán ó seu correo xunto coas indicacións. 
• Os exercicios que vaian realizando (da anterior quenda e desta) que os envíen de ser posible 

escaneados ou fotografiados á ticschivite13@gmail.com. De ter algunhadúbidadirixirse a 
dito correo. 

 
 
 
MATERIA: MÚSICA 



• 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 VAI TODO Ó GAÑADOR (“The winner takes it all”, do musical 
MAMMA MIA!). (http://davidov3.blogia.com/2014/111302-letras-del-musical-mamma-
mia-traducidas-al-gallego.php)  

• Analizar a música (estrutura e instrumentos) da canción TANGO DE ROXANNE 
(https://www.youtube.com/watch?v=ic4PQ-tnwJw)   

• Repasar as audicións desta avaliación: http://davidov3.blogia.com/2020/012308-audiciones-
para-la-2-evaluacion-musica-3-eso.php 

• Repasar as preguntas de teoría que caían no exame, e que se poden consultar neste enlace: 
http://davidov3.blogia.com/2020/012312-modelo-de-examen-de-musica-3-eso-2a-
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/1b2iDZ1qgF7nV89mR1KNEBvm4vwEglHNNxS_Rtfdo
zHU/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 DO 
TANGO 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: 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. 
Para poder facer as tarefas, accede ao seguinte link onde escollerás o teu curso: 
https://drive.google.com/open?id=1fIW6ogiprfR7YonyFN4WNlB8GiEFUZD 
 
 
 
 
 
 
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: TECNOLOXÍA 

• No seguinte circuíto eléctrico calcular a resistencia en serie, a resistencia en paralelo, a 
resistencia total, a intensidade do circuíto, a caída de tensión en paralelo e as intensidades 
que circulan por cada unha das tres ramas en paralelo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 
O profesor de valores esquece o exame enriba da mesa; Pedro rápidamente aproveita parra sacar 
unha foto do  mesmo, Luis veo todo e Pedro proponlle darlle o exame se non di nada do que pasou 
a ninguén. 
Se ti estiveses na situación de Luis ¿qué farías? e ¿por qué?: 

• Denunciar	a	Pedro	ante		o	profesor	por	querer	facer	trampas	
• Non	diría	nada	e	dese	xeitobeneficiaríame	
• Rexeitaría	a	oferta	de	Pedro	e	faría	o	examepolamiñaconta.	

Podedes remitir estas tarefas e as anteriores ao correo josegfilosofia@gmail.com 
 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
Ola a todos mozas e mozos, como seguimos confinados na casa imos avanzar un pouquiño no 
temario para non quedar atrancados e intentar perder o mínimo posible. Utilizaremos a metodoloxía 
habitual, pero con lixeiros cambios xa que non ides ter a miña explicación nin as proxeccións 
(terédelas cando volvamos ao instituto). 
TEMA 10:  

• Lemos as seguintespáxinas: da 206 á  217.  
• Facemos as seguintes actividades: 1 e 5 da páxina 207; segundo e terceiro apartado da 

actividade 1 da páxina 209; 4 da páxina 211; 2 e 3 da páxina 213; 3 da páxina 215; 1 e 2 da 
páxina 217. 

• O máis importante deste tema é o seguinte: das páxinas 206 e 207, o apartado A) Os 
modelos da antigüidade; das páxinas 210 e 211, toda a páxina 210; das páxinas 212 e 213, 
todo, é o ten  que quedar máis claro do tema; das páxinas 214 e 215, o apartado Cal é a 
orixinalidade da pintura Flamenga; das páxinas 216 e 217, o apartado A) A pintura. A 
orixinalidade do O Greco. 

• O vocabulario e os conceptos máis importantes, que debemos taménfacer no 
cadernopequeno, son: 1- Mecenas, 2- Perspectiva lineal ouxeométrica, 3- Perspectiva 
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aérea ou atmosférica, 4- Pintura ao óleo, 5- Pintura flamenga, 6- Estilo arquitectónico 
plateresco, 7- Estilo arquitectónico herreriano. 

Calquera dúbida que teñades ou calquera consulta ou aclaración que precisedes enviádema  ao 
email:juanguerra@edu.xunta.es 
Saúdos e ánimo para tod@s 
 


