
2º 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

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Facer as novas actividades do tema 7, referidas ao apartado 2 da Plena Idade
Media..

E-Dixgal. 22 de maio, a través de 
E-Dixgal.

FÍSICA E QUÍMICA 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  19  de
maio.

LINGUA CASTELÁ Facer as seguintes fichas:
-Actividades sobre acentuación.
-Comentario texto.

As tarefas están colgadas en 
Google Classroom.

22 de maio, a través de 
Google Classroom.

INGLÉS -Facer as seccións 2 (Present simple and continuous) e 3 (Shops and public 
places).

-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

LINGUA GALEGA - Aqueles que non o fixeran enviar as tarefas pendentes.
- Unidade 6: páxina 2: actividades 1,2,3,4.
                   páxina 5: ortografía s/x: actividades 2,4,5,6,7,8,9,10
-Redacción.

As actividades están 
colgadas en E-Dixgal

22 de maio a través de
E-Dixgal

MATEMÁTICAS Traballo período do  ó 22 d maio. Data límite de entrega 25 de maio.

traballo de recuperación materia pendente de 1º ESO. Data límite entrega 30 de 
maio.

 Todas as tarefas están 
colgadas na aula virtualAula 
virtual.

Límite  de entrega 25 maio

Límite entrega 30 maio 
(pendente 1º eso)

A 
travésjuanavillarnovo@ed
u.xunta.es

EDUCACIÓN FÍSICA 3. Cubrid el test interactivo de estiramientos. Las actividades se detallan en 22 de Mayo en mi correo:



4. Realizad ejercicios del vídeocon su comentario. E-Dixgal arodriguez@edu.xunta.es

MÚSICA -Aqueles que non o fixeran, enviar as tarefas pendentes.
-Unidade 6: páxina 2: actividades 1,3,4.

As actividades están 
colgadas en E-Dixgal

22 de maio a través de
E-Dixgal

TECNOLOXÍA Unidade “Electricida1” Tecno12-18 www.tecno12-18.com Ata final de maio

FRANCÉS Activité 3: As partes do corpo.
1.     Chanson: les parties du corps
2.     Ver o vocabulario que aparece sobre as partes do 
corpo e copialas na libreta.
3.      Facer os exercicios que veñen enlazados.
4.     Exercicio sobre os ártigos
5.     Partes do corpo. Añadir vocabulario novo.
6.     Comprensión oral. Escoitar e adiviñar as partes do 
corpo.
7.     No caso de non visualizar a actividade, descargar o 
pdf e facer ese pdf. Buscar o significado das palabras e 
colocalas no sitio correcto.

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

VALORES ÉTICOS


