
1º DA ESO 

TEMPORALIZACIÓN Período do 10 de maio ao 22 de maio
Nota: nalgunhas materias con prazos de entrega máis curtos para as actividades a realizar iranse actualizando a través do E-Dixgal, Aula Virtual 
do centro, Google Clasroom polo que deberedes estar atentos aos correos e mensaxes do profesorado.

Materia Actividades e traballos a realizar Recursos e materiais necesarios Data e forma de entrega

BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA
 

Facer a  actividade 5:  ver o vídeo titulado “En tempos da COVID-19: A Terra sen nós” e
realizar a ficha que o acompaña.

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

Entregala  a  través  de  E-
Dixgal antes do 16 de maio.

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Facer as novas actividades do tema 7, referidas aos apartados 4 e 5, de Exipto. E-Dixgal. 22 de maio, a través de 
E-Dixgal.

FRANCÉS Activité 3: Les verbes être et s’appeler
1.     Ver o video da presentación dunha persoa.
2.     Facer os exercicios que veñen ao lado. Baixo o video pódese atopar 

unha transcripción.

Aula virtual

22 de maio no correo: 
naviadesuarnafrances@g
mail.com

EDUCACIÓN FÍSICA 1. Cubrir el test interactivo de estiramientos.
2. Realizar ejercicios del vídeo.

Las actividades se detallan en 
E-Dixgal

22 de mayo en el correo: 
arodriguez@edu.xunta.es

LINGUA CASTELÁ Facer as seguintes fichas:
- Actividades sobre acentuación.
- Exercicios sobre un cómic.

As tarefas están colgadas en 
Google Classroom.

22 de maio, a través de 
Google Classroom.

LINGUA GALEGA -Aqueles que non o fixeran, rematar as tarefas pendentes de entrega.
- Unidade 6: páxina 4: O pronome. Concepto e clases: exercicios 2,3,4,5,6,7,8.
                       páxina 5: ortografía b/v: actividades 1,2,3,4,5.
- Redacción.

As tarefas están colgadas en E-
Dixgal.

22 de maio, a través de 
E-Dixgal

MATEMÁTICAS Traballos para o período do 10-22 maio. Data límite de entrega 25 de maio. Aula Virtual Data límite de entrega 25 
de maio a través de 
juanavillarnovo@edu.xunt
a.es



INGLÉS -Facer as seccións 3 (Have got) e 4 (Parts of the house/ There is, there are).

-Rematar o traballo pendente de entregas anteriores. 

As tarefas están en E-Dixgal Ata o 22 de maio. Enviar 
captura de pantalla a 
boroza@edu.xunta.gal

VALORES ÉTICOS -Responder a unhas preguntas sobre o ser humano e a amizade. A ficha está subida en Google 
Classroom.

22 de maio, a través de 
Google Classroom.

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA E VISUAL

Actividade 3: E se foras Leandro Lamas?
Nesta actividade tedes 2 tarefas:
1) Investigar quen é Leandro Lamas.
2) Realizar un debuxo coma si forais Leandro Lamas!. Elixin un de moita actualidade... Eu fico
na casa! Segue a evolución do debuxo e faino teu.
Espero o teu traballo de investigación máis o debuxo!!

A tarefa está na aula virtual. 22 de maio no correo: 
naviadesuarnafrances@gmai
l.com


