
 3º DA ESO 

TEMPORALIZACIÓN Período do 27 de abril ao 8 de maio
Nota: nalgunhas materias con prazos de entrega máis curtos para as actividades iranse actualizando as 
actividades a realizar a través do E-Dixgal e Aula Virtual do centro polo que deberedes estar atentos. 

Materia Actividades e traballos a realizar Recursos e materiais
necesarios

Data e forma de
entrega

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Actividades sobre o Renacemento cargadas na Aula Virtual. Indicacións na Aula 
Virtual. 
Libro de texto

8 de maio. A través da 
Aula Virtual.

FÍSICA E QUÍMICA Facer a actividade 4:  resolver o pasapalabra de Educaplay
sobre a táboa periódica.

A tarefa  está  colgada  na
aula  virtual  xunto  con
todas  as  instrucións  de
realización e envío.

Entregala  a  través  da
aula  virtual  antes  do  6
de maio.

BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA 

Facer a  actividade 3:  resolver o pasapalabra de Educaplay
sobre o aparato dixestivo. 

A tarefa  está  colgada  na
aula  virtual  xunto  con
todas  as  instrucións  de
realización e envío.

Entregala  a  través  da
aula  virtual  antes  do  5
de maio.

LINGUA CASTELÁ E 
LITERATURA 1. Resumir el texto de la página 120 y 121.

2. Página 121, ejercicios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12.
3. Leer el texto de la página 127 y hacer las actividades  2

y 3.
4. Página 137, ejercicio 2.

       Acabar todo lo que tengan pendiente.

Libro de texto Enviar  a: 
conchita.instituto@gmai.
com

Fecha límite de entrega:
8 de mayo.



INGLÉS Descargar e facer exercicios de repaso da materia vista 
ata agora.

Rematar todo o que teñan pendente de entregas 
anteriores.

Teñen as instruccións e
os arquivos que 
precisan na aula virtual.
Tamén lles enviei 
instruccións por correo 
electrónico.

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

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

Non me mandaron as actividades anteriores, deben mandalas 
antes de pasar a estas.
Comentario dun texto argumentativo. 
Literatura: Rosalía de Castro, esquema-resumo.
Exercicio de redacción.

Colgadas na Aula virtual. Data de entrega: 9 de 
maio.
Correo electrónico ou 
foto por whatspp

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

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

EDUCACIÓN FÍSICA Realizad el test de músculos y enviádmelo a mi 
correo(fotografía pegada en un documento de Writer).
Ejercicios del vídeo “Blogilates” con sus correspondientes 
comentarios.

Colgados en el aula 
virtual.

Fecha límite 8 de Mayo.

MÚSICA Facer cuestionarios online da materia vista ata agora 
seguindo as instruccións proporcionadas. Recoller os 
resultados.

Teñen as instruccións e
os arquivos que 
precisan na aula virtual.

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



TECNOLOXÍA Tema de Scratch en Tecno12-18 (ata fin de curso) Internet (Libro dixital) Test en cada tema e ao 
final. Queda gravada o 
día e hora de 
realización; no test final 
tamén se reflicte a 
puntuación acadada.

FRANCÉS Activité 2 : Les sports
1. Vídeo sobre os deportes.
2. Apuntar na libreta o vocabulario.
3. Descargar 2 fichas
4. Quizz 1 sobre o deporte
5. Quizz 2 sobre o deporte francés
6. Xogo

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

VALORES ÉTICOS Ler unha serie de textos e responder unhas cuestións.

Rematar o que teñen pendente da entrega anterior.

Teñen as instruccións e
os arquivos que 
precisan na aula virtual.

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


