
7ª E DERRADEIRA QUENDA DE ACTIVIDADES
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS

CURSO 2º ESO A

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

Bos días rapaces e rapazas,
espero que neste final de curso raro e na volta á “normalidade” vaia todo ben.
Coa finalidade de mellorar aspectos do proceso de ensino/aprendizaxe e á vez contar coa vosa
opinión, o Departamento de Educación Física (Cristina, Eduardo e Dani) gustaríanos ler a vosa
crítica construtiva sobre este “curso especial” : actividades realizadas no pavillón, material
empregado, clima de aula entre compañeiros e compañeiras, relación có profesorado, tarefas
levadas a cabo no período de confinamento,... así coma calquera comentario que queirades facer.
A crítica é totalmente voluntaria, podedes poñer o nome e apelidos ou simplemente o curso no que
estades. Tedes de prazo para enviala ata o 28 de xuño ao seguinte correo:
danielortegaiglesias@yahoo.es
Un saúdo e grazas de antemán

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

Correo electrónico de contacto coa profesora: ntrigueros.fisica@gmail.com
Nas vindeiras dúas semanas, dende o 9 de xuño ao 18 de xuño as nosas tarefas serán as seguintes:
Tarefa:

1. 1ª semana:
0. 9 de xuño: Facer o apartado “Procedimiento de la ciencia” da páxina 15.
1. 10 de xuño: Facer o apartado “Procedimiento de la ciencia” da páxina 61.
2. 11 de xuño: Facer o apartado “Proyecto de investigación” da páxina 88&89.

2. 2ª semana: Traballaremos o tema 10 do libro do seguinte xeito:
0. 16 de xuño: Facer o apartado “Procedimiento de la ciencia” da páxina 175.
1. 17 de xuño: Facer o apartado “Ponte a prueba” da páxina 180&181
2. 18 de xuño: Facer o apartado “Ponte a prueba” da páxina 226&227

As tarefas serán enviadas á profesora cando esta o solicite.

MATERIA: FRANCÉS

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

Reforzo por exención de Francés
 O alumnado que lle falte algunha das quendas por enviar deberá facelo antes do domingo 14

de xuño. Unha vez pasada esa data, non se recollerá ningunha actividade máis.
 Enviade as vosas dúbidas e as tarefas realizadas ó meu correo: iago.ramos@edu.xunta.gal

Moito ánimo!

MATERIA: INGLÉS

https://drive.google.com/file/d/14lcaYaY3aFMVCcw7O_wJEpeNQwr5Kmyq/view?usp=sharing
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Alumnos ACI:
https://drive.google.com/file/d/120IuGJCcmHv5drrm9CqOV0W9LxTlfo0z/view?usp=sharing

Alumnos reforzo:
https://drive.google.com/file/d/1I9dSs-jbxpb-Q14JZypt_lsLWkViApOy/view?usp=sharing

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Boas a todos/as. Esta semana teredes as instrucións dispoñibles en Google Classroom. De tódolos
xeitos, déixovos aquí, outra vez, o meu enderezo electrónico para que vos poñades en contacto
comigo se tedes dúbidas: lenguayliteraturavero@gmail.com

Agrupamento:
Os alumnos deberán consultar o seu correo electrónico
Para calquera dúbida escribide ao seguinte correo: cristinatitoria@gmail.com

Alumnado apoio:
Dirixirse á carpeta Apoio

Moito ánimo a todos/as!

MATERIA: LINGUA GALEGA

Fixamos unha sesión de 40min en liña os venres á 1, a través da aplicación Zoom que poden
baixar no móbil.

Xa rematamos o libro, e agora deben entregar todas as actividades que se foron pedindo durante o
confinamento. Estes quince días, empregarémolos para poñernos ó día e facer xogos que se lle irán
enviando ó correo electrónico, sobre música e cine galego

Agrupamento:

Actividades quenda final de recuperación
 1) Escribe unha redacción co título: Teño un binóculo máxico que me permite ver o que

acontece nas casas dos veciños."
 2) Realiza os exercicios das seguintes páxinas do teu libro de texto. DEBES COPIAR OS

ENUNCIADOS.
◦ Páx. 12 ex. 1.
◦ Páx. 13, ex. 4.
◦ Páx. 14, ex. 2.
◦ Páx. 30, ex. 1 e 3.
◦ Páx. 31, ex. 4.
◦ Páx. 32, ex. 1.
◦ Páx. 48, ex. 1 e 2.
◦ Páx. 49, ex. 4 e 5.
◦ Páx. 66, ex. 1, 2 e 3.
◦ Páx. 67, ex. 5.
◦ Páx. 85, ex. 2, 3 e 4.
◦ Páx. 86, ex. 7
◦ Páx. 88, ex. 1 e 2.
◦ Páx. 90, ex. 2.
◦ Le a páxina 114.
◦ Páx. 115, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.
◦ Páx. 122, ex. 2, 3.
◦ Páx123, ex. 4, 5 e 6.



◦ Páx. 124, ex. 9 e 10.
Debes enviar as actividades antes do 17 de xuño de 2020 ao correo da profesora,
hortensiaarcos2014@gmail.com

MATERIA: ORATORIA BILINGÜE

Se non enviaches algunha tarefa, ponte ó día.
O email da profesora, para calquera dúbida ou para enviar as tarefas, é o seguinte:
castromary44@outlook.es

MATERIA: ORATORIA NON BILINGÜE

Remitídevos ás tarefas programadas no curso 2º ESO ORATORIA – Grupos A-B-C da Aula
Virtual: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesxesustaboada/aulavirtual2/login/index.php

Deberedes Entrar como convidado co contrasinal sursumcorda

MATERIA: MATEMÁTICAS

Os alumnos e alumnas reciben actividades e información da materia por medio dos correos
electrónicos de contacto facilitados, polo que deben estar atentos ás comunicacións que lles cheguen
por este medio. Para calquera dúbida ou aclaración pódense poñer en contacto co profesor da
materia a través do correo electrónico jmcid@edu.xunta.gal ou chamando ao teléfono do centro.

Agrupamento:
 Teredes as solucións das actividades de reforzo da 6ª quenda no seguinte enlace no pdf

titulado SOLUCIÓN Actividades de reforzo e recuperación:
https://drive.google.com/drive/folders/1Mt5CesBDVjW0el5utBpnuAptbR22fjpK?usp=sharing

 As actividades (da sétima quenda) consisten en revisar os fallos da anterior quenda,
corrixilos en vermello e envialos ao meu correo, escaneados ou fotografiados antes do 17 de
xuño. Podedes enviar solo as páxinas que teñan erros.

 Quen teña quendas pendentes que as envíe antes da data indicada.
 Para calquera dubida ou aclaración  pódense poñer  en contacto comigo a través do  meu

email: loli.meirino.castro@gmail.com

Alumnado Apoio:
 Dirixirse á carpeta Apoio

MATERIA: MÚSICA

Se non enviaches algunha tarefa, ponte ó día.
O email da profesora, para calquera dúbida ou para enviar as tarefas, é o seguinte:
castromary44@outlook.es



MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA

Última semana para entregar as tarefas feitas durante o confinamento.
Mándovos un enlace ao cuestionario para avaliar a práctica docente. Estará aberto ata o día 18 de
Xuño. Grazas por todo.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnIGpnumTMblIs85UMaDT4z4YecAAv_6gly-
aL7RbS-uVTXg/viewform?usp=sf_link

MATERIA: RELIXIÓN EVANXÉLICA

Detectives, chegamos á recta final do curso, así que a tarefa para estas semanas será a de poñervos
ao día en aquelas actividades que aínda non entregastes. Todas elas están no blog:

 https://erechivite.blogspot.com

Podedes mandar as tarefas ao correo departamentoere@hotmail.com

MATERIA: TECNOLOXÍA

Representa as vistas de ALZADO, PLANTA E PERFIL da seguinte peza seguindo os
procedementos da proxección ortogonal.

NOTA XERAL: Cada alumno debe enviar os seus exercicios indicando na cabeceira do folio
que envíe ao profesor/a: nome e apelidos, nº de quenda e curso. Todos os traballos que non
sigan estas indicacións non serán tidos en conta para a mellora da cualificación
final:alberteblancocasal@gmail.com

MATERIA: VALORES ÉTICOS

Facer as tarefas sinaladas nas anteriores quendas aqueles/as que aínda non as enviaron. Os/as que xa
o fixeron todo (incluída a relacionada coa lectura) non teñen que facer nada máis.
Remitilas ao correo conchysg@hotmail.com

Espero que todo vos vaia ben
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MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA

Clica no seguinte enlace. É un cuestionario. Contesta as preguntas e cando remates clica en
enviar.
https://docs.google.com/forms/d/1ejWtQm06uP7aSwjBim2fht0XrZCbsiMXE3MbzkJKsJ8/edit?usp=sharing

A data límite para realizar o cuestionario será o MÉRCORES 17de xuño ás 14.30 h. Non se
valorarán os cuestionarios recibidos con posterioridade a esta data e hora.
Listo; xa está! Xa sabes que se tes algunha dúbida pódesme escribir ao correo:
mourachivite@hotmail.com


