
1º ESO Actividades

Ler os temas 4 e 5 do libro de texto:

– Sinalar o que máis che chamou a atención destes temas, o que máis che gustou.
– Resume as parábolas que aparecen na paxina 50 (Tema 4) e 62 (Tema 5) 

Recoméndovos que o fagades canto antes, que seguro que tedes moito que facer!!!
Seguro que o entendedes todo perfectamente e o facedes moi ben!!!

O traballo pendientes queda para entregar á volta. Non é necesario entregal nestes días.
Recordade que era un resume da película de Abrahám, ou un traballo sobre Abrahám. Tamén o 
podedes ampliar e facelo dos Patriarcas, un dos cales é Abrah´m. Tamén podedes facelo de algo do 
libro que vos pareza interesante.

Gracias e bo traballo a todos e todas!!!

2º ESO ACTIVIDADES

– Ler o tema 7 e resumir a parábola da páxina 86 e sinalar o que che chamou máis a 
atención da parábola, que respresenta moi ben a figura de Deus Pai.

Facer o exercicio 1 “Consulta e investiga coa la Biblia” da páxina 88. Hai que usar a 
Biblia ou o Novo Testamento. Podedes usar unha Biblia on line ou a impresa se a tedes. 
Os que non teñades ningunha das dúas, facedes os exercicios 1 e 2 da páxina 87.

Anímovos a facelos canto antes. Confío que o mércores 18 o teñades feito para celebrar o día do pai
coa parábola do Fillo Pródigo entendida e traballada.

Aqueles alumnos e alumnas que queirades entregar traballo para subir nota, entregádeo cando se 
reanuden as clases, non hai que entregalo agora. Acordádevos que o podedes facer do Padre Pío, 
que aparece no libro, ou de calquera outro tema que encontredes no libro de texto, ou que vos 
pareza interesente relacionado coa materia de relixión.

Bo traballo a todos e todas!!!

 3º ESO – ACTIVIDADES

Ler o tema 5 e sinalar o que máis che chamou a atencion.
Facer os exercicios 1, 2 e 3 da páxina 61.
Facer o exercicio “Aplica e toma conciencia” da páxina 64

Acordádevos de facer o traballo que temos pendiente do cadro de Rembrandt aqueles que nono 
tedes feito. Entregarédelo á volta sen falla. 



4º ESO – ACTIVIDADES

- Ler os temas 5 e 6.
- Sinala o que máis vos chamou atención ou vos gustou dos dous temas
– Lede e facede a páxina 78. Veredes que se trata dun dilema que seguro vos sona.

(Recordádeme que á volta fagamos o role-playing dese páxina)


