
6ª QUENDA DE ACTIVIDADES
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS

CURSO 2º BAC A

MATERIA: BIOLOXÍA

 Durante esta quincena o alumnado repasará aqueles contidos abordados ao longo do curso
preguntando aquelas dúbidas que poidan suxerir.

Calquera dúbida enviarase por email: profebiogeo77@gmail.com.

MATERIA: CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE

 Durante esta quincena o alumnado repasará aqueles contidos abordados ao longo do curso
preguntando aquelas dúbidas que poidan suxerir.

Calquera dúbida enviarase por email: profebiogeo77@gmail.com.

MATERIA: DEBUXO ARTÍSTICO

 Finalización das actividades.
 Enviar traballoaqueles alumnos que teñenalgunhaactividadependente de recuperar.
 Realizar a Enquisa de Avaliación do Profesorado que se atopa no seguinte enlace

https://docs.google.com/forms/d/1_R2IHhneubWp0O-lFqiG-OM4E0BfZqO8CShB08SImSc/edit?usp=sharing

MATERIA: ÉTICA DA FILOSOFÍA E DO DEREITO

 Remitídevos as tarefas programadas na Aula virtual que son as mesmas das quendas anteriores
(Entregar o planificado na primeira e segunda quincena) aqueles/as que aínda non as entregaron
ou lles falta algo. Os/as que xa entregaron todo xa remataron.

Remitilas ao correo conchysg@hotmail.com Espero que todo vos vaia ben

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

Feitos todos os apartados do proxecto empresarial ,hai que xuntalos  na orde que xa vos indiquei
nun documento word. Enviar en formato PDF ( con portada, índice , numeración páxinas…)
O envío do traballo(data límite 30 de maio) e as aclaracións que precisedes  para corrixilos ao
correo dgnieto11@gmail.com .
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MATERIA: FÍSICA

Correo electrónico de contacto coa profesora: ntrigueros.fisica@gmail.com
Toda a información respecto a marcha da materia será facilitada vía correo electrónico a cada un
dos alumnos.
Calquera dúbida que xurda será achegada á profesora por e-mail.

MATERIA: HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

Materia  Historia da Música e da Danza:

 Non hai tarefas.

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA

Consultar o blog do profesor.

MATERIA: IMAXE E SON

 Teremos unha conexión para despedirnos e informarvos das cualificacións.

MATERIA: LINGUA CASTELÁ

 Tarefas colgadas na aula virtual do centro

MATERIA: LINGUA GALEGA

 Remitídevos ás tarefas programadas na Aula Virtual que aparecen no bloque “PERÍODO
DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL (III)”

MATERIA: INGLÉS

Materia Inglés:
- Seguiremos a programación a través da aula virtual do instituto e empregaremos a

aplicación Zoom para as explicacións por medio de videoconferencia.
As clases virtuais serán os mesmos días que as clases presenciais: martes, mércores e
xoves ás 13:30.
Primeiro entraremos todos na Aula Virtual do instituto, no chat habilitado con esta icona

para seguir as clases e alí iremos dando as indicacións
para usar a aplicación Zoom onde, por videoconferencia, seguiremos as clases.
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MATERIA: LITERATURA GALEGA DO SXX E DA ACTUALIDADE

Séguese coa actividade
 Elaboración dun graffity virtual a través dunha aplicación móbil, e no que deberán escoller

unha estrofa ou versos soltos dunha composición poética, e inserilos nunha imaxe. A
docente proporcionará a través da Aula Virtual e dun corrreo información detallada da
actividade, coma sempre. Indicarse tamén a ferramenta on line escollida, e que xa foi
probada pola docente un día antes de mandar estas tarefas (É preciosa!!!! Vaivos
encantar!!!).

 Temática: poesía galega actual.
Correo para dúbidas: rosaalonsolozano@gmail.com

rosaalonsolozano@gmail.com

MATERIA: MATEMÁTICAS II

 Materia  Matemáticas II:
 Seguiremos traballando na aula virtual da materia como ata agora.
 Ademais, como xa vos informei por correo, creei un grupo en Telegram da materia para que

vos informedes de calquera cousa máis rápido. Podédesvos unir ao grupo a través do enlace:
https://t.me/joinchat/QrlPJxbLrJsOvsx34CM7fQ

 Calquera dúbida podedes contactar comigo: paula.paramo.mendez@gmail.com

MATERIA: MÉTODOS ESTADÍSTICOS E NUMÉRICOS

 Remitídevos as tarefas programadas no seguinte enlace:
 https://sites.google.com/view/metodosestadisticos/página-principal.

MATERIA: PORTUGUÉS II

As actividades desta quenda enviaránselle a través do correo electrónico, do mesmo xeito que se
leva facendo. O meu correo electrónico queda á súa disposición melladobelen1978@gmail.com.

Facemos tamén unha sesión en liña a través do Cisco Webex os luns ás 12.
Adianto o próximo que iremos repasando:
◦ As regras de acentuación
◦ Uso do futuro de conjuntivo
Alén disto, seguiranse enviando textos para traballar a comprensión e expresión escrita e a

comprensión oral, na sesión en liña practicaremos a expresión oral.

MATERIA: PSICOLOXÍA

 Revisión dos traballos escritos entregados.

 Realizar a Enquisa de Avaliación do Profesorado que se atopa no seguinte enlace.

https://docs.google.com/forms/d/1rZV9858pclXmfK4UVk660bT0kvHhHv1JvuLst67Jc4Q/edit?usp=sharing



MATERIA: QUÍMICA

Correo electrónico de contacto coa profesora: loli.meirino.castro@gmail.com
Seguiremos a traballar o último tema da programación : “Síntesis orgánica e novos materiais”  e
repasaremos contidos da 1ª avaliación.
Os canles polos que a profesora desenvolverá os contidos serán a aula virtual do instituto e o correo
electrónico.

MATERIA: TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II

 Non hai máis actividades!! Tendes de prazo ata o venres 29 de Maio para entregar a
última tarefa.


