
2ª QUENDA DE ACTIVIDADES
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS

CURSO 1º ESO A

MATERIA: BIOLOXÍA
 Lectura do tema 9. Estudo das páxinas : 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166 e 167.
 Realizar un Esquema do tema 9.
 Realizar 15 exercicios do tema 9.

Alumnos de mínimos
 Lectura  e estudo do tema 8.
 Realizar os exercicios do tema 8.

Calquera dúbida ou aclaración contacto: bioquimchivite@gmail.com

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.
https://drive.google.com/open?id=1PEybQXuafj4cnclskOPnyLymh4UEcVxs
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 1º de ESO debe seguir as instruccións que se indican no seguinte enlace :
https://drive.google.com/open?id=1oUnsYDLPWu3EUb4rs9XGLHfuaWA0UI_J

MATERIA: VALORES ÉTICOS
 Rematar as tarefas enviadas na primeira quincena.
 Aproveitar algunha das lecturas de outras asignaturas e facer un resumo no que indiquen os

valores éticos que atopen e tamén aquelas accións inmorais que aparezan.

Remitilos ao correo conchysg@hotmail.com

MATERIA: FRANCÉS
Páxina 44

 Copiar o vocabulario na libreta e traducir as palabras axudándose dun dicionario ou da
páxina web: wordreference. Corrixiremos ese vocabulario á volta ás aulas.

 Cahier d’exercices: p.50 ex. 1b; p.52 ex 1
 Repaso de todos os verbos que vimos

Opcional:
- Entrar na seguinte ligazón: http://bit.ly/revision1eso
- Realizar os dous exercicios de repaso do vocabulario
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MATERIA: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN
 Seguindo co proxecto “Ceda o vaso”, ides analizar un anuncio. Teredes que seleccionar

un anuncio (televisión, youtube, prensa...) no que apareza algunha bebida alcólica e
pensar que vos suxire a súa publicidade. Á volta ás aulas, exporemos todos os anuncios
en grupo e analizarémolos.

MATERIA: INGLÉS
Na seguinte ligazón están as actividades para a próxima semana:
https://drive.google.com/open?id=1F8gf6oLVTfpVF1NRJk-2GqJs_CcaHFK_

Alumnado ACI:
https://drive.google.com/open?id=1LMHsh-ROXOcmEra3ajrGiWhiUOIhNYmd
Para enviar as tarefas e consultar calquera dúbida, o enderezo electrónico é
inesespinet@gmail.com
Nesta semana estarei tamén dispoñible para clases virtuais. Debedes enviar un correo
electrónico para concretar as datas, horas e ligazóns de acceso ás mesmas.

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
Exercicios libro de texto. tomo 1.3:

 Lectura páxs. 184 y 185. Facer exercicios páx. 185:1,2,3,7 e 9
 Ler páx. 186. Facer da páx. 187 exercicio 10, apartados a,b,c e d
 Exercicio 1 da páx. 190. Apartados a e b.
 Podedes ir lendo Un amigo en la selva, de Alberto Gómez Cerdá, o libro de lectura da 3ª

avaliación. Se non o tedes podedes descargalo dalgunha páxina de internet. Esta avaliación
non faremos resumos.

As actividades propostas son moi fáciles de facer. Unha vez rematadas, deberás facerllas chegará
túa profe á final da semana en formato word para que chas devolva corrixidas.
De todas formas, se tedes algunha dúbida podedes contactar comigo a través do meu correo
mprada@edu.xunta.es
Moito ánimo a todos!!!
Alumnos agrupamento:

 Facer os exercicios 30, 31 e 32 da páxina 168 do libro de texto.
 Acabar o exercicio 34 da páxina 169.
 Facer os exercicios 36 e 37 da páxina 70.

Alumnado apoio:
 Dirixirse á carpeta Apoio

MATERIA: LINGUA GALEGA
 Deben facer as actividades que poderán descargar a través deste link:

https://drive.google.com/file/d/1xiBcMiYmMgzz1Cazvsif0NFKo6h9omtB/view?usp=sharing
 Ademais, poden comezar a ler o libro de lectura da 3ª avaliación (se o teñen na casa):

Petando nas portas de Dylan, Antonio García Teijeiro
Alumnado agrupamento

 Acabar de ler Tonecho de Rebordachao.
 Redacción de tema libre.
 Correo: hortensiaarcos2014@gmail.com

MATERIA: MATEMÁTICAS
 Exercicios de autoavaliación das páxinas: 85, 103 e 121. Exercicio 24 da páxina 82 e

problemas 33 e 36 da páxina 83. Recórdase ademais de non se esquecer de repasar para o
exame que temos pendente dos 8 primeiros temas. Para calquera dúbida ou aclaración



pódense poñer en contacto co profesor da materia a través do correo electrónico:
jmcid@edu.xunta.gal

Alumnado agrupamento:
 Tema 7:
 Facer os exercicios  1,2, 4, 5  da páxina 131.
 Facer os exercicios 21 e 22 da páxina 133.
 Podedes ver estes vídeos de Troncho y Poncho explicando as fraccións de forma divertida.

https://youtu.be/47Re17cSvHg
 Este vídeo pódevos servir para repasar os números enteiros:

https://youtu.be/LTfJIyR0NR0
 Para calquera dúbida ou aclaración  pódense poñer en contacto comigo a través do  meu

email: prvazquez@edu.xunta.gal

Alumnado apoio:
 Dirixirse á carpeta Apoio

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=1nK9FCtaGnS0Hc-eDkszHsP5mv7v30itq
O texto ó que fai referencia (MT 26, 20-29) podes atopalo na páxina 109.

MATERIA: RELIXIÓN EVANXÉLICA
Todas as tarefas para esta semana están alonxadas no noso blog erechivite
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: XEOGRAFÍA E HISTORIA
As tarefas están colgadas no seguinte enlace:
https://drive.google.com/open?id=1GytAnUih2Nr6WwYCyvzU1aCHGst73Ls6

EN CASO DE QUE TEÑADES DÚBIDAS, E PARA QUE ME POIDADES ENVIAR
ACTIVIDADES PARA QUE AS CORRIXA, PÓDELO FACER A TRAVES DESTE CORREO:

mourachivite@hotmail.com
NON ESQUEZAS POR SEMPRE O TEU NOME, APELIDOS E CURSO.

CUIDARSE MOITO, E NON ESQUEZAS QUE:
“TODO IRÁ BEN, QUÉDATE NA CASA”


