
7ª QUENDA DE ACTIVIDADES
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS

CURSO 4º ESO B

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 Seguir traballando nas tarefas das últimas quendas, recordade que a data máxima de entrega
de todas as tarefas tanto de recuperación como de repaso é o 12 de xuño.

 Para calquera dúbida contactar conmigo a través do seguinte correo:
patriciarovaz@gmail.com

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA
Do 5 de Xuño ao 14 de Xuño de 2020, tedes que realizar as actividades propostas  e enviarmas por
correo: bioquimchivite@gmail.com

 Actividade VOLUNTARIA para os alumnos.

o Elabora un vídeo serio, crítico  ou en clave de humor de aproximadamente  menos de
30 segundos no que trates  un  apartado do temario dado o longo do curso.

Terase en conta a entrega nas datas sinaladas. Que os vídeos sexan respectuosos e correctos.Tanto
nas imaxes coma nas verbas.

Enviar por correo o voso traballo e as dúbidas que xurdan a: bioquimchivite@gmail.com

MATERIA: ECONOMÍA

- Exame de recuperación da segunda avaliación :mércores 17 de xuño ás 12 h. por
videoconferencia zoom.

Podedes escoller entre estas dúas  tarefas (hai que facer unha):

1. Tedes que ver as seguintes películas, facer un resumo (de máximo unha cara)e contestar as
cuestión que veñen no libro:

 Páxina 76 do libro :Proposta de cine: El hombre del traje blanco.
 Páxina 152 do libro: Proposta de cine: En busca de la felicidad.

2. Ler o libro “La buena suerte”  de Fernando  Trías de Bes e Álex Rovira  e facer un resumo
del .

Para calquera dúbida e para enviarme  os resumos  e as  cuestións  das películas , data  límite
do  17 de xuño,  podedes facelo ao correo dgnieto13@gmail.com .
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

Ola 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

MATERIA: 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.
 Unha vez entregadas todas as actividades, deberedes ver unha destas dúas películas que

poño a continuación  e realizar un resumo de 5 liñas (en francés).
 https://bit.ly/filmentrelesmurs
 http://www.expressfrancais.com/pelicula-francesa-subtitulada-frances-les-choristes/
 https://www.rinconcinefilo.com/intocable-subs-espanol-online-descargar/
 Enviade as vosas dúbidas sobre as quendas que vos faltan e as tarefas realizadas ó meu

correo: iago.ramos@edu.xunta.gal

Moito ánimo!

MATERIA: FILOSOFÍA

Fai un ha síntese da materia que viches na primeira avaliación (para quen non o fixo na quenda
anterior). Fai unha valoración do curso: cousas que che pareceron interesantes e aquelas que
cambiarías.
Tedes ata o día 16Nota: esta actividade é parte da recuperación para aqueles que teñades suspensa a 1ªavaliación.
Correo: josegfilosofia@gmail.com

MATERIA: FÍSICA

https://drive.google.com/file/d/10WRJ524fcBLnLGRVUrs8VRrCqnONkqsI/view?usp=sharing

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

MATERIA: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
Nesta última quenda de actividades debedes enviar o traballo que fixestes, por parellas e apartados,
ao largo da  2ªavaliación e o confinamento.

Debe ter os seguintes puntos:
1. Portada: nome da empresa, logo, eslogan e nome dos/as alumnos/as.
2. Índice: con tódolos puntos do traballo e na páxina que se atopan.
3. Ideas: 5 ideas da cal sae a elixida.
4. Empresa elixida: indicar o motivo da elección desa empresa.



5. Localización: dirección, mapa, planos.
6. Estudo de mercado:  enquisas e resultados con gráficos.
7. Currículums: das dúas persoas que forman a empresa.
8. Forma xurídica: elixida para a vosa empresa.
9. Plan de investimento: da vosa empresa.
10. Fontes de financiamento: da vosa empresa.
11. Conclusión: reflexión final do traballo realizado que debe ocupar entre media e unha cara.

O único punto novo é o da conclusión pero podedes revisar e modificar puntos anteriores que
consideredes que non estaban completos ou ben feitos.

Unha vez rematado debedes envialo ao correo crisneiraef@hotmail.com.  A data final para envialos
será 17 de xuño.

O xoves 11 de xuño teremos una videoconferencia por zoom, as 12:30 para solventar dúbidas.

MATERIA: INGLÉS
- Premede na ligazón e seguide as indicacións:

https://docs.google.com/document/d/1PvQjrD5bPlwEHnj9UJrQZoVADGhjgwgs1ZwN0Kp9Cm8/edit?usp=drivesdk

MATERIA: LATÍN
 Realizar a Enquisa de Avaliación do Profesorado que se atopa no seguinte  enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1zgM7oCs2aSkDvhFrw6tjSs8DrtPIWNsjakmuDDtzNxM/edit
?usp=sharing
 Preparar, os alumnos e alumnas afectados, as probas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación

que se farán vía telemática o próximo 14 de xuño ás 9:30 horas. Para máis información,
consultade o voso correo electrónico.

 Para calquera tipo de  comunicación  ou dúbidas, utilizarase o correo electrónico da
profesora [sonialatinitas@gmail.com]

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
 Tarefas colgadas na aula virtual do centro

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA
 Remitídevos ás tarefas programadas na Aula Virtual que aparecen no bloque “PERÍODO

DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL (III)”

MATERIA: MATEMÁTICAS

 Teredes as solucións das actividades de reforzo e recuperación da 6ª quenda no seguinte
enlace no pdf titulado SOLUCIÓN Actividades de reforzo e recuperación:

 https://drive.google.com/drive/folders/17VndSbr_gehFA3v9uV-IVZaBz2-
4mi5o?usp=sharing

 As actividades (da sétima quenda) consisten en revisar os fallos da anterior quenda,
corrixilos en vermello e envíalos 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 dúbida ou aclaración pódense poñer en contacto coa profesora da materia a
través do correo electrónico: doloresmirandafuentes@gmail.com.

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

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/1FAIpQLSfi1mwlSQdnOWR7N6JfPFpFrlNb_SQ1EWEyo-
tu9vg_D_bH5g/viewform?usp=sf_link

MATERIA: TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
 Tendes ata o 15 de xuño para rematar as tarefas que teñades pendentes de enviar da 6ªquenda! Xa

non tendes que facer máis tarefas!!!

MATERIA: VALORES ÉTICOS
Fai un resumo do que foi o curso este ano. Que fixeches?, qué cousas cambiarías ou farías de outra
maneira e cales che pareceron interesantes. Fai unha valoración do curso, centrándose no último
trimestre.
Tedes ata o día 16.
Correo: josegfilosofia@gmail.com

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA

1º.- Visualiza as presentacións interactivas. Non é posible descargalas. Tes que visualizalas on line

Estados Unidos como única superpotencia do mundo

https://view.genial.ly/5ebeb7c4c3f5940e6016384e/presentation-de-eeuu-como-unica-superpotencia-a-un-mundo-multipolar

Descomposición do bloque leste
https://view.genial.ly/5ec2664fd31b220d0fab623b/presentation-descomposicion-bloque-leste

2º.Clica no seguinte enlace. Contesta as preguntas e cando remates clica en enviar.

https://docs.google.com/forms/d/18SqyWE7AGqpuq9gZnza2PZM5-j4RSa2wZaZus6AMLgo/edit?usp=sharing

A data límite para realizar o cuestionario será o MÉRCORES 17 de 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 a o correo:
mcbello@edu.xunta.es


