
                                                               13-04-2020.  

    Ola de novo, espero que vós e as vosas familias sigades ben, 

porque unid@s continuaremos obedecendo ás autoridades que 

están organizando e aos que están en primeira liña na loita 

contra esta pandemia planetaria, para poder saír canto antes.  

   Dende a casa temos que seguir axudando, colaborando coa 

familia, realizando as tarefas que vos propoñemos dende o 

cole, aprendendo a organizar ben o tempo, que vos vai axudar 

moito cando cheguedes a secundaria e teñades que traballar de 

maneira máis autónoma. Tamén podedes aproveitar para facer 

actividades que vos gustan e para as que nunca tiñades tempo. 

Agora si o temos!!!  

   Imos  seguir afianzando e profundizando nos contidos do 

curso. Se tendes algún problema coa plataforma abalar ou 

doutro tipo, facédenolo saber para intentar axudarvos ou polo 

menos estar informad@s. Neste trimestre ides ter que entregar 

alguna das tarefas que se vos manden facer. Quería saber se 



rematastes as tarefas que tiñades asignadas antes deste 

descanso. Seguindo o horario, estas son para esta semana: 

MARTES 14 

L Castelá/ Pág. 100: ler e elaborar ficha dos tipos de poemas e 

estrofas. Matemáticas/pág.108: Ler a teoría e logo exerc. 1,2. 

Naturais/páx 78: Exerc 1,2,3,4. 

MÉRCORES 15 

L Galega/Páx 112:Lectura e ficha dos contidos. Páx 115:Ditado. 

Expresión na radio/ como periodistas: escribir a noticia 

contando os cambios na vosa vida dende o comenzo deste 

confinamento, con ilustración/s. (lembrade as preguntas: que, 

quen, onde, cando, por que, …). Mates/pág.109:Repasar teoría; 

Exerc 1,2,3 e cálculo mental. Nat/Páx 79: de exerc  5 a 14. 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1526462114/contido

/index.htm  

XOVES 16 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1526462114/contido/index.htm
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1526462114/contido/index.htm


Sociais/páx 84: exerc 1,2,3,4,5.Mat/pág.110: repaso teoría e 

exerc 1,2.LGalega/ Páx 113: exerc 2,3,4,5. LCastelá/lectura e 

activ de comprensión de 1,2,3,4,5,6,7,8. 

VENRES 17 

Mat/Pág.111: Ler teoría e exerc 1,2,3. LCastelá/ exerc 10 de páx 

101 para enviar. Sociais/páx 85: exerc 6,7,8,9,10,11.Plástica/ 

ilustración para poesía do certame literario e para a noticia de 

expresión na radio. 

Tarefas para enviar ao seguinte correo: 

coristanco12@gmail.com  

A partir das actividades de literatura de l galega e castelá, 

escribir unha poesía para o posible certame literario virtual. 

       Unha aperta moigrande. 

      


