
TAREFAS DE PRIMEIRO DE EP PARA A SEMANA DO 14 Ó 17 DE MARZO 
 
INDICACIÓNS E RECOMENDACIÓNS XERAIS 
 
Para calquera tipo de dúbida sobre estas actividades, podedes contactar a través do seguinte 
correo electrónico villarnovo@edu.xunta.gal E para comezar con este envío de tarefas, esta 
semana, con prazo ata venres, teredes que enviarme unha foto, un documento de texto ou un 
pdf co Certame Literario da escola. Podedes facer un conto, unha poesía, unha banda deseñada 
sobre a situación que estamos a vivir, sobre o mar ou o tema que máis vos apeteza.   
 
MATEMÁTICAS (4 sesións) 
 
Nos anexos tedes as fotocopias para o traballo de matemáticas. Esas fotocopias están sacadas 
do seguinte caderno, que podedes consultar nesta ligazón: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202011213_U32_U1_U101_U2  
Para elaborar as tarefas, podedes imprimir ou facelas nun caderno, folla en branco ou no 
recurso que mellor vos resulte ou dispoñades. 
 
LINGUA CASTELÁ (4 sesións) 
 
Nos anexos tedes as fotocopias para o traballo de lingua castelá. Esas fotocopias están sacadas 
do seguinte caderno, que podedes consultar nesta ligazón: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202021213_U32_U1_U101_U2  
Para elaborar as tarefas, podedes imprimir ou facelas nun caderno, folla en branco ou no 
recurso que mellor vos resulte ou dispoñades. 
 
LINGUA GALEGA (3 sesións) 
 
Nos anexos tedes as fotocopias para o traballo de lingua galega. Esas fotocopias están sacadas 
do seguinte caderno, que podedes consultar nesta ligazón: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020212137_U32_U1_U101_U2  
Para elaborar as tarefas, podedes imprimir ou facelas nun caderno, folla en branco ou no 
recurso que mellor vos resulte ou dispoñades. 
 
CIENCIAS DA NATUREZA (1 sesión) 
 
Imos elaborar unha ficha dun animal que nos guste especialmente. Esa ficha ten que incluír os 
seguintes elementos: 

- Onde vive? 
- Como se despraza? 
- Como se cobre o seu corpo? 
- De que se alimenta? 
- Como se reproduce? 

 
CIENCIAS SOCIAIS (2 sesións) 
 

- Escribe tres liñas sobre o que temos que facer para non malgastar auga. 
- Debuxa un compás (brújula) e marca os puntos cardinais. 



 
EDUCACIÓN PLÁSTICA (1 sesión) 
 
Elixe unha estación do ano (primavera, verán, outono ou inverno) e fai un debuxo poñendo o 
nome as cousas máis salientables da estación. 
 
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS (1 sesión) 
 
Fai un debuxo onde aparezan animais en liberdade. 
 
ANEXO 
 
 


























