
1º DA ESO 

TEMPORALIZACIÓN Período do 27 de abril ao 8 de maio

Materia Actividades e traballos a realizar Recursos e materiais 
necesarios

Data e forma de 
entrega

BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA
 

Facer a actividade 4: resolver o vídeo Quiz de Educaplay sobre as
propiedades da auga. 

A tarefa está colgada en E-
Dixgal  xunto  con  todas  as
instrucións  de  realización  e
envío.

Entregala a través de E-
Dixgal  antes  do  1  de
maio.

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Realizar as tarefas cargadas no E-Dixgal. Empezar o tema das 
Primeiras civilizacións urbanas e realizar as actividades indicadas.

PDF coas indicacións a 
seguir.
Tarefa aberta para cargar 
documento coas actividades 
resoltas.

8 de maio

FRANCÉS Activité 2 : Unha comprensión oral e lectora : Bienvenus à 
Paris!!
1. Neste enlace van dar un paseo por París. Debaixo do vídeo hai 
unha transcripción para entender mellor si fai falta.
2. Hai varios exercicios que facer. Entregar en calquer formato (pdf /
Word / drive / foto...

Tarefa colgada na aula 
virtual

Entrega por correo. 
naviadesuarnafrances@
gmail.com
Data: 8 maio

EDUCACIÓN FÍSICA Ir a “Sección 3”( tercer trimestre):
- En el enlace “Actividades para entregar” entrad en el 

título“Vida saludable”.
- Leed los temas (alimentación, estrés, enfermedades…)
- Cubrid el test buscando ventana en “muestra lo que sabes”.
- Fotografiar el test una vez cubierto( también nombre y 

apellidos) y enviar pegado en un documento de Writer a mi 
correo.

Colgados en el aula virtual. Límite 8 de Mayo.



LINGUA CASTELÁ E 
LITERATURA Varias actividades.

Colgadas en el Aula Virtual.
Fecha límite de entrega: 
8 de mayo.

Enviar a:

conchita.instituto@gmail
.com

LINGUA GALEGA 
E LITERATURA

Rematar as actividades que non fixeron da quincena anterior 
(os que non as entregaran).
Comentario de texto. Fichas de repaso de Gramática. 
Exercicio de redacción.
Lectura do cómic “A mansión dos Pampín” e elaboración 
dunha ficha de lectura (EDIXGAL)

Colgadas na Aula virtual
O cómic está no libro 
electrónico (EDIXGAL).

Límite de entrega 9 de
maio. Correo 
electrónico ou foto por
whatsapp.

MATEMÁTICAS Exercicios semana de 27 ó 30 de abril .Límite entrega 7 maio
Exercicios semana do 4 ö 8 de maio. Límite entrega 13 maio

Colgados na aula virtual Límite de entrega 7 de
maio.
Límite entrega 13 
maio
Escanear ou facer foto
e enviar a
juanavillarnovo@edu.
xunta.es

INGLÉS Facer os exercicios que lles deixei en E-Dixgal:
Sección 1: To Be
Sección 2: Daily routines /The time

Rematar todo o que teñan pendente de entregas anteriores.

Teñen as instruccións 
colgadas na aula virtual e 
os exercicios na aula 
virtual e en E-Dixgal

Para facer do 15 ao 
30 de abril. Enviar a 
boroza@edu.xunta.ga
l
Prorrógase o prazo 
ata o 8 de maio.

VALORES ÉTICOS

Actividade 1:: Ver a película “El niño con el pijama de rayas”

Aula virtual
Data límite de entrega
8 de maio.



- Resumo da película.
- Valoración  persoal da película.
- Que é o que máis che gustou? Por que?
- Que é o que menos che gustou? Por que?
Rematar o que teñan pendente.

 conchita.instituto@gmail.com

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA E 
VISUAL

Actividade 2: A visión e a percepción

Entrar nos diferentes enlaces onde se explica a visión e a 
percepción e facer os exercicios enlazados. 

Tarefa final:  mándarme un debuxo feito por ti  onde xogues
coas ilusións ópicas.

Aulta virtual de Plástica 
de 1ºESO

Entrega por correo. 
naviadesuarnafrances@
gmail.com
Data: 8 de maio


