
7ª E DERRADEIRA QUENDA DE ACTIVIDADES

PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS

CURSO 1º ESO A

MATERIA: BIOLOXÍA

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 ou en clave de humor de aproximadamente menos de 30

segundos no que trates un de estes temas:
o Una forma de previr enfermidades infecciosas. Ver o exemplo da páxina 187.
o Maquíllate ou disfrázate dun animal no que che gustaría transformarte se puideses.

Explica nun vídeo cal serían as características que che gustaría ter.
o Presenta mediante imaxes meteorolóxicas o tempo que faría o día seguinte. Exemplo

páxina 60.
Exemplo de páxinas que vos poden servir de referencia  do voso libro.

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

 Calquera dúbida ou aclaración contacto: bioquimchivite@gmail.com

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
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MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA

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 galego ou castelán).

 https://bit.ly/filmleschoristes
 https://bit.ly/filmintouchable

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: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN

 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 todo enviado podedes ver os vosos traballos do proxecto Ceda o Vaso na seguinte
ligazón: http://bit.ly/cedaovaso

 Enviade as vosas dúbidas e as tarefas realizadas ó meu correo: iago.ramos@edu.xunta.gal

Moito ánimo!

MATERIA: INGLÉS

Na seguinte ligazón están as instrucións:
https://drive.google.com/file/d/1GE9IRY3HopJ5l1a_G6BvL3bDJJk_atlr/view?usp=sharing

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 Facer tarefa enviada ao enderezo electrónico dos alumnos.

De todas formas, se tedes algunha dúbida podedes contactar comigo a través do meu correo
mprada@edu.xunta.es

Agrupamento:

 As tarefas serán remitidas por email ás familias / alumnos

Alumnado apoio:

 Dirixirse á carpeta Apoio

Moito ánimo a todos!!!

MATERIA: LINGUA GALEGA

Fixamos unha sesión de 40min en liña os martes ás 11, 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:

QUENDA FINAL DE RECUPERACIÓN.

 1) Escribe unha redacción co seguinte tema: "Teño un binóculo máxico co que podo ver o
que fan os meus veciños nas  súas casas".

 2) Fai un resumo do libro A CASA DO PARALELO 54.
 3) Realiza os seguintes exercicios do teu libro de texto:
◦ Páx. 19, exercicios 1, 2 e 3.
◦ Páx. 39, exercicios 1, 2, e 3.
◦ Páx. 44, exercicios 1, 2, 3 e 4.
◦ Páx. 59, exercicios 1, 2 e 4.
◦ Páx. 64, exercicios 1, 4,e  6.
◦ Páx. 70, exercicios, 2, 4 e 7.
◦ Páx. 127, exercicios 1 e 3.

Envía as actividades ao correo da profesora hortensiaarcos2014@gmail.com

ANTES DO 17 DE XUÑO DE 2020

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:
 Seguir facendo as actividades de repaso e de recuperación propostas na última quenda,

recordade que a data máxima de entrega é o 12 de xuño.
 Para  calquera dúbida e para enviar as tarefas o correo é: patriciarovaz@gmail.com
 Podedes ver os seguintes vídeos de repaso sobre fraccións:
 https://youtu.be/47Re17cSvHg
 E sobre potencias:
 https://youtu.be/A55XWvZVWGY

Alumnado Apoio:

 Dirixirse á carpeta Apoio

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/1FAIpQLSdbmMq9dMO9KLTIMB1cm_tI7W8nxLbGcDNPpQ
RQENk1Hf8kVg/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: 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

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA

As actividades da próxima quincena será ver o documental e responder as seguintes cuestións.
Pódedes facelas en WORD.

Data límite: 15 de xuño.

DOCUMENTAL:  ANTES DE QUE SEA TARDE (Beforetheflood)

https://www.youtube.com/watch?v=p40r6LiFeYc&t=288s

1.- Escribe algunha frase do documental que evidencie o cambio climático
2.- Que tipo de combustibles fósiles son utilizados para a produción de enerxía?
3.- De que maneira se extraen e cal son os seus efectos no medio ambiente?
4.- Cales son os efectos do cambio climático no mundo?
5.- Como se evidencia o cambio climático na Illa Baffin, no Ártico de Canadá?
6.- Leonardo Di Caprio séntese optimista ou pesimista fronte ao cambio climático? Por que? Estás
de acordo con el?
7.- Por que cres que o documental ten ese título?

O meu correo:mourachivite@hotmail.com


