
6ª QUENDA DE ACTIVIDADES
PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS

CURSO 2º BAC B

MATERIA: DEBUXO ARTÍSTICO

 Finalización das actividades.
 Enviar traballo aqueles alumnos que teñen algunha actividade pendente 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: DEBUXO TÉCNICO II

 Final das curvas cónicas
 Realizar a Enquisa de Avaliación do Profesorado que se atopa no seguinte enlace

https://docs.google.com/forms/d/1JKOuIJGwNH8hr3bfn8ZGnlOkZEijMtx1PnE2Lm09trs/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 .

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.
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MATERIA: GREGO

 O profesor enviará ós alumnos, o martes 26 de maio pola mañá, as instrucións polo correo
electrónico usual dangarcan@hotmail.com e polo grupo de whatsapp.

 As dúbidas e consultas ó profesor pódense planificar tanto por correo como por whatsapp.

MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA

 Ao estar feitas as recuperacións, dou por rematado o curso e a partires de agora só queda
repasar e solventar as dúbidas relacionadas coa realización da proba ABAU

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

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: LATÍN

 A profesora mandará as tarefas a través do Aula Virtual do centro.

 Traballaranse as s Fichas I e II  durante esta última semana do curso.
 Para calquer tipo de comunicación ou dúbidas, utilizarase o correo electrónico da profesora

[sonialatinitas@gmail.com], ou o grupo de Whatsapp.

MATERIA: LINGUA CASTELÁ

 Tarefas colgadas na aula virtual do centro.

MATERIA: LINGUA GALEGA

Materia: Lingua e Literatura galega

TODAS AS PAUTAS ESTÁN NA AULA VIRTUAL, COMA SEMPRE. LEMBRADE:
 Tema 6 (3ª avaliación; parón Coronavirus).
 Tema 7 para recuperacións.
 Tema 8 para pendentes de 1º.

Esta semana:
 Seguimos facendo exames test, sobre todo a través das ferramentas da AV.



 Continuamos coas recuperacións.
 Tamén colgaremos de novo titoriais de repaso na AV.

POR FAVOR, CONCERTADE A VIDEOCONFERENCIA INDIVIDUAL AQUELES
QUE NON O FIXESTES AÍNDA, E QUE TEÑADES TEORÍA QUE RECUPERAR!!!!

MATERIA: INGLÉS

A delegada (de cuxo teléfono dispón a profesora e que actúa como correa de transmisión co grupo)
creou un grupo de whatsapp ao que foron enviadas todas as actividades que o alumnado terá que
facer, links, vídeos explicativos, algún audio e  algúns solucionarios. Para consultar dúbidas e
enviar as tarefas que teñen como deberes, os alumnos e alumnas do grupo dispoñen do enderezo
electrónico da profesora. Tamén hai encontros puntuais por webex.

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

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

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: 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.


