
 
 

7ª QUENDA DE ACTIVIDADES 
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS 

 
CURSO 3º ESO PMAR 

 
MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO 
 
https://drive.google.com/file/d/1nLYFmHhE8a1q9WXu9aPtDPRP_8br_bMS/view?usp=sharing 
 
 
Para calquera dúbida contactar coa profesora a través do correo electrónico: 

pilarmeracid@gmail.com 
 
 
 
 
MATERIA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
Materia: Ámbito lingüístico 
 

• Actualizar todas as entregas, pois hai alumnado que ten pendentes tarefas.  
• Seguimos coas videoconferencias (repasando e corrixindo actividades), conectando todos os 

días de 11 a 12 de mañá e de 6 a 7, neste último caso para algunhas persoas que só poden 
conectar de tarde.  
 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 
• O profesor enviará ós alumnos, o martes 9 de xuño pola mañá, as instrucións polo correo 

electrónico usual dangarcan@hotmail.com e polo grupo de whatsapp. 
• As dúbidas e consultas ó profesor pódense plantexar tanto por correo como por whatsapp. 

 

 
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: LINGUAS ESTRANXEIRAS: INGLÉS 



 
- Se entregaches as quendas anteriores e aprobaches, non tes que entregar ningunha 
tarefa obrigatoria. Ademais, se tiñas o curso pasado suspenso e aprobaches este, o curso 
pasado queda aprobado.  
 
- Se non entregaches as quendas anteriores, ou só entregaches algunas (ou só algúns 
exercicios) e non aprobaches, é ESENCIAL, para aprobar este curso, que entregues 
TODAS AS QUENDAS E TODOS OS EXERCICIOS. As quendas anteriores están 
na seguinte ligazón. Busca o teu curso e grupo: 
https://drive.google.com/open?id=1L2yeEzPUzifvIodmB-IpvFi_zmyC1697 
 
- Tarefa voluntaria para os que xa aprobaron: 

 
https://photos.app.goo.gl/tsqMP2qumF3CH36e7 
 

 
MATERIA: MÚSICA 
 
 
(o correo ó que deben ser enviadas as tarefas, todas nunha única mensaxe cos datos do alumno, é 
diferente os anteriores: david.rodriguez.rivada@rai.usc.es) 
 

• Se non enviaches algunha tarefa, ponte ó día. 

 
 
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/1FAIpQLScCdHwIyAsPRjkBT9xf99BBw0e0m5dcvZdZPsEMp
8Ykc3usTA/viewform?usp=sf_link 
 
 
MATERIA: TECNOLOXÍA 
1.- Realizar as vistas de ALZADO, PLANTA e PERFIL da peza seguinte: 
 

 
 
 



 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 
 

 
Fai un resumo do que foi o curso este ano. Quéfixeche?, qué cousas cambiarías ou farías de maneira 
distinta e cales che pareceron interesantes. Tratase de facer unha valoración do ano, centrándose no 
último trimestre que foi tan atípico. 
Tedes ata o día 16.  
 


