
1  Completa o esquema utilizando as seguintes palabras:

aurícula dereita − aurícula esquerda − ventrículo dereito − ventrículo esquerdo − circulación 
pulmonar − circulación xeral 

2  Di que dous percorridos efectúa o sangue polo noso organismo e explica en que consisten.

•	 	Circulación	 .	Consiste	en	 

 

 

•	 	Circulación	 .	Consiste	en	 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

A circulación sanguínea é o percorrido que realiza o sangue impulsado polos movementos  
do corazón dentro do circuíto pechado formado polos vasos sanguíneos.

A circulación pulmonar é o percorrido que segue o sangue entre o corazón e os pulmóns.  
Nos pulmóns prodúcese o intercambio de gases. 

A circulación xeral é o percorrido que fai o sangue por todo o corpo, excepto polos pulmóns.  
O	sangue	leva	o	osíxeno	ás	células	e	recolle	o	dióxido	de	carbono	que	xeran.	

Nome  Data    

1
BLOQUE
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Nome  Data    

1  O camiño que a urina segue desde a súa produción ata a súa expulsión está desordenado. 
Ordénao.

uretra vexiga riles uréteres→ → →

→ → →

2  As seguintes frases son erróneas. Escríbeas correctamente.

•	 A	suor	contén	moi	pouca	auga.

 

•	 A	excreción	prodúcese	no	aparello	excretor,	glándulas	verticais	e	intestino.

 

•	 O	aparello	excretor	está	formado	polos	riles,	uréteres,	páncreas	e	fígado.

 

•	 A	expulsión	do	osíxeno	prodúcese	nos	pulmóns.

 

•	 As	glándulas	sudoríparas	producen	urina.

 

•	 A	excreción	é	a	eliminación	dos	nutrientes	do	sangue.

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

A excreción é a eliminación das substancias de refugo do sangue grazas ao aparello excretor, 
as glándulas sudoríparas e os pulmóns.

O	aparello excretor encárgase da eliminación da urina que se forma nos riles. A urina sae  
dos riles a través dos uréteres, chega á vexiga e sae ao exterior pola uretra.

As glándulas sudoríparas producen a suor, que é principalmente auga con substancias  
de refugo disoltas nela.

Os	pulmóns encárganse de expulsar o dióxido de carbono. 
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Educación Artística 

Semana do 11 ao 15 de maio 

 

Educación Plástica 

 

Para esta semana propóñoche dúas opción, a escoller en función do material do que 

dispoñas. 

A) REALIZAR UN TELÉFONO DE IOGURES: Para iso teredes que seguir as instrucións do 

vídeo mais, ao ser un traballo de plástica, será preciso que decoredes eses iogures!! 

Lavádeos e secádeos ben antes de comezar! 

https://www.youtube.com/watch?v=BBq5exjqmLk 

 

B) RETO DE DEBUXO. Anímate a iniciarte na técnica ZENTAGLE, que nos axuda a 

relaxarnos e a concentrarnos mediante o debuxo. Sería algo parecido ao efecto de 

pintar un mandala, só que aquí trátase de crear ti. No vídeo atoparás a guía mais 

podes ir creando outros patróns ti, na propia man. Pica no enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBwHUKHUdD8 

 

Educación Musical 

A) Ficha sobre Beethoven (se non a fixeches a semana pasada): 

https://drive.google.com/open?id=1CHML4NNYvferZ2iqfLEg7u52UDJxwU-2 

 

B) Atréveste a coñecer a Vivaldi? https://drive.google.com/open?id=1ZjGVRLhoR6PqJ6EL-

RNKMscBmibqB7Ck 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBq5exjqmLk
https://www.youtube.com/watch?v=qBwHUKHUdD8
https://drive.google.com/open?id=1CHML4NNYvferZ2iqfLEg7u52UDJxwU-2
https://drive.google.com/open?id=1ZjGVRLhoR6PqJ6EL-RNKMscBmibqB7Ck
https://drive.google.com/open?id=1ZjGVRLhoR6PqJ6EL-RNKMscBmibqB7Ck


ENLACES DE INTERESE 

 

CIENCIAS DA NATUREZA: 

 

• SISTEMA CIRCULATORIO: https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

• SANGUE: https://www.youtube.com/watch?v=NibKfejNSL4 

• O CORAZÓN: https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q 

• 5 CURIOSIDADES FASCINANTES E MOI INTERESANTES (si, tedes unha imaxe real do 

corazón): https://www.youtube.com/watch?v=ZzmJogN4MPE 

• APARATO EXCRETOR: https://www.youtube.com/watch?v=KlkoHs3odX8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
https://www.youtube.com/watch?v=NibKfejNSL4
https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZzmJogN4MPE
https://www.youtube.com/watch?v=KlkoHs3odX8

