
 3º 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 do Renacemento. Aula Virtual. 22 de maio, a través da 
Aula Virtual.

FÍSICA E QUÍMICA Facer  a actividade 5:  consiste  na realización dun
traballo  a  ordenador,  sobre 2  elementos  da  táboa
periódica, seguindo as instrucións que teñen nunha
ficha. Contan, tamén, cun videotitorial como axuda.

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

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

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Facer  a  actividade  4:  ver  o  vídeo  titulado  “En
tempos da COVID-19: A Terra sen nós” e realizar a
ficha que o acompaña.

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

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

LINGUA CASTELÁ Páxina 143, exercicios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16 e 
17.

Libro de texto. Entregar mediante 
Google Classroom
Data límite de entrega: 
22 de maio.

INGLÉS -Tres actividades de comprensión lectora (About the 
Earth / A train timetable / Films and entertainment)
- Dúas actividades de comprensión oral (Shopping for 
clothes / Going to the cinema)
- Dúas actividades de vocabulario (Clothes / Accessories)
- Rematar as tarefas pendentes de entregas anteriores.

As actividades e as instruccións 
para facelas están na aula 
virtual.

Ata o 22 de maio. Enviar 
a boroza@edu.xunta.gal

LINGUA GALEGA -Aqueles que non o fixeran, enviar as tarefas pendentes.
- Unidade 10: páxinas 244,245,246,247: Comentario de 

As tarefas están colgadas na 
Aula virtual.

22 de maio a través da 
Aula virtual.



texto xornalístico: actividades: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11.
Páxinas 252,253: o adverbio: actividades 1,2,3,4,5,6.

MATEMÁTICAS  Traballos período do 10 ó 22 de maio. Data límite de 
entrega 25 de maio

Tarefas colgadas na Aula virtual Límite entrega 25 de 
maio a través 
juanavillarnovo@edu.xu
nta.es

EDUCACIÓN FÍSICA Ponerse al día en las actividades pendientes:
1. Cubrir test de músculos.
2. Ejercicios del video Blogilates(con sus 

comentarios).

Las tareas se encuentran 
detalladas en el aula virtual.

Plazo ampliado hasta el 
22 de Mayo.
Entregar en el correo:
arodriguez@edu.xunta.es

MÚSICA - Ver as presentacións sobre a historia da música e a 
evolución da música nos 2000 e facer uns diagramas- 
resumo das mesmas.
- Rematar o traballo pendente de entregas anteriores.

As instruccións para facer a 
actividade están na aula virtual.

Ata o 22 de maio. Enviar 
a boroza@edu.xunta.gal

TECNOLOXÍA Unidade “Programación con Scratch” Tecno 12-18 www.tecno12-18.com Ata final de maio

FRANCÉS Activité 3 : Repaso da familia, do corpo humano e da 
comida
Anotar el vocabulario en la libreta y hacer los ejercicios 
enlazados.

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

VALORES ÉTICOS - Ler os textos e facer as actividades que se plantexan.
- Rematar o traballo pendente de entregas anteriores.

As actividades e as instruccións 
para facelas están na aula 
virtual.

Ata o 22 de maio. Enviar 
a boroza@edu.xunta.gal


