
PAUTAS PARA O TRABALLO DENDE A CASA 6º 

En primeiro lugar, debemos resaltar que esta é unha situación nova e extraordinaria. Para 

poder minimizar os inconvintes deste período sen clases presenciais, debemos organizar o 

traballo na casa. 

Para isto, proponse establecer un horario flexible de alomenos 3 horas diarias, sendo 

recomendable que sexa pola mañá. A idea é que os rapaces/as teñan un horario aproximado 

de 10:00 – 14:00, deixando un tempo entre cada materia.  

A proposta de horario é a seguinte: 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

MATE LENGUA MATE MATE LINGUA 

LINGUA MATE LINGUA LENGUA Outras 

CIENCIAS CIENCIAS Outras CIENCIAS LENGUA 

Diariamente o alumnado deberá mirar este horario e consultar na Axenda de Traballo as 

tarefas de cada asignatura que teñen para ese día. (Este documento estará colgado na web 

do cole). 

Nas materias de lingua, lengua e matemáticas terán acceso aos cadernos dixitais a través 

dos seguintes enlaces: 

 Caderno de lingua galega 

 Caderno de matemáticas 

 Caderno de lengua castellana 

Co fin de reforzar certos contidos ou aclarar posibles dúbidas, engádense algúns enlaces a 

páxinas web. No caso de que algún alumno precise aclarar algún aspecto, poderá enviar a súa 

consulta a través do ABALAR ou correo electrónico do centro. 

Na materia de Ciencias repasaremos o tema da Industrialización e o resumo do tema 7 “Do 

absolutismo ao Liberalismo” que podedes atopar na web do cole. 

Ao finalizar a semana, colgaranse as correccións das actividades propostas na web do cole 

e avisarásevos por Abalar Móbil. Desa maneira, o alumnado poderá realizar a autocorrección 

das mesmas. 

PLÁSTICA: Ao longo destes 14 días tedes que facer dúas láminas creativas, unha que 

reflexe a situación que estamos a vivir e outra de temática libre.  

É MOI IMPORTANTE QUE VOS MANTEÑADES INFORMADOS A TRAVÉS DA WEB 

DO COLE E DO ABALAR MÓBIL PARA POSIBLES ACTUALIZACIÓNS. 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020262637_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202016263_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202026263_U32_U1_U101_U2

