
 

A continuación detállovos o traballo por asignaturas: 

 Ciencias da Natureza: Primeiramente, na aula virtual, vades ver o vídeo 

"Cadeas e redes alimentarias" (non ten audio e fixádevos de ir clicando 

encima do animal cando está parpadeando) 

Logo leer as páxs. 76 e 77 e facer na aula virtual, os exercicios: "Interpreta 

unha rede alimentaria" e "Coloca os seres vivos na rede". 

Por último, facer o ex. 1(páx.77) e o esquema das páxs. 76 e 77. 

Un exemplo pode ser: 

 

 

    Unha das relacións máis importantes entre seres vivos é...? 

    

            A 

    alimentación 

                      no 

         AS   ecosistema 

   RELACIÓNS 

         DE 

ALIMENTACIÓN          As 

                  cadeas 

              alimentarias 

         

           As 

                                       redes  

    alimentarias        

 

 

 Ciencias Sociais: Primeiramente leer as páxinas 74 e 75. 

Na aula virtual, non hai vídeos nin exercicios relacionados con estas dúas 

páxinas, polo que vades facer as preguntas de "traballa coa imaxe" da páx.75 

e  o ex.1 desa mesma páxina. 

Por último facer esquema das páxs. 74 e 75. 

Como ten moita teoría, resumide e poñede sólo o máis importante 

Un exemplo pode ser: (podedes seguir o exemplo ou facer como vos 

queirades) 

 

 

 



 

 

    Galicia ten catro provincias: 

 

         O 

   estatuto 

         O         de 

  ESTATUTO autonomía 

        E AS     

INSTITUCIÓNS 

         DE         O Parlamento de Galicia: 

    GALICIA        As 

 institucións       O Presidente da Xunta: 

 de Galicia 

                 A Xunta de Galicia: 

 

             

 

 Lingua Castelá: leer a páx.122 "Literatura: la narrativa". Tedes un recadro 

resumindo a información para que o peguedes na libreta. A continuación leer 

na páx.123 "una apuesta arriesgada" e facer os ex.1,2 e 3. 

Por último facer o ex.1 (RESUMEN) da páx.124. 

 

 Lingua Galega: na páx.126, facer os ex.1 (RESUMEN), 3,4 e 5.   

Entramos na semana das letras galegas, xa que o próximo domingo 17 é o 

"Día das letras galegas". Este ano dedícaselle é escritor "Ricardo Carvalho 

Calero", e para traballar un pouco sobre a súa vida e obras literarias teredes 

que imprimir o PDF de "letras galegas 2020" para logo ler a información e 

facer as actividades. 

 

 Matemáticas: na páx. 128 leer con atención o recadro de "División de un 

decimal entre un natural" (o vídeo que vos mandei a semana pasada, era un 

exemplo deste tipo de división) e facer os ex.1,2 e 3. 

Logo, ó final deste documento, tedes un problema da "aula virtual" para 

pegar na libreta. 

Por último na páx. 129 leer con atención o recadro de "División de un natural 

entre un decimal" e facer os ex.1 e 2. (copiar os enunciados nos problemas) 

 

Esta semana, na conexión que fagamos explicarei calquera dúbida que haxa 

sobre estas divisións. 



 

LINGUA CASTELÁ 

LITERATURA: "LA NARRATIVA" 

 

 

 Son obras en el que el narrador cuenta unos hechos que les suceden a unos 
personajes. 
 

 Cuentan con varios elementos: narrador, personajes, marco narrativo (lugar y tiempo) 
y acción (los acontecimientos que pasan) 
 

 Son textos narrativos: 
 
 El cuento: los relatos son breves y sencillos. 

 La novela: los relatos son más extensos y complejos. 

 El cómic: cuenta una historia en viñetas. 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMA: "LAS CAJAS" 

1) Una furgoneta transporta 8 cajas iguales. El peso de la furgoneta sin carga es de 2.036 kg y el peso 

de la furgoneta con las 8 cajas es de 2.214,2 kg. ¿Cuánto pesan las 8 cajas? ¿Cuánto pesa cada una 

de las cajas? 

 

 

 

 


