
4º ESO

TEMPORALIZACIÓN Período do 25 de maio ao 5 de xuño
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 un repaso xeral dos temas vistos ao longo do curso. 
O alumnado con avaliacións non superadas ten que entregar o boletín de 
recuperación e facer a proba telamática.
O alumnado coas dúas avaliacions superadas só ten que facer a proba 
telemática para mellorar a súa cualificación final.

Instrucións, boletín e proba en 
E-Dixgal.

Boletín de recuperación: 
ata o día 2 de xuño ás 
23:55h.
Proba telemática, o día 4
de xuño, de 10:00 a 
17:00h.

FÍSICA E QUÍMICA Facer a  actividade 8:  resolver en papel a ficha 1 de repaso do
tema 2.

A  tarefa  está  colgada  na
Aula  Virtual  xunto  cos
recursos,  os materiais  e  as
instrucións  de realización e
entrega.

Entregala a través da
Aula Virtual antes do 6
de xuño.

BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA 

Facer a actividade 6: realizar en Quizizz o test sobre o Club de
Ciencia: Faino ti!.

A  tarefa  está  colgada  na
Aula  Virtual  xunto  cos
recursos,  os materiais  e  as
instrucións  de realización e
entrega.

Cubrir  test  en Quizizz
antes do 4 de xuño.

LINGUA CASTELÁ Leer el libro La caligrafía secreta de César Mallorquí y después hacer una
reseña oral. Google Classroom Google Classroom.

Fecha límite de entrega: 5 
de junio.

INGLÉS Ampliado o prazo das tarefas da quincena do 10 ao 22 de maio ata o 5 
de xuño.
Tamén terán de prazo ata ese mesmo día (5 de xuño) para entregar 
todas as tarefas pendentes dos prazos anteriores.

Todas as tarefas e as 
instruccións están colgadas na 
aula virtual.

Enviar ao correo 
electrónico 
boroza@edu.xunta.gal



LINGUA GALEGA AMPLIADO O PRAZO DE ENTREGA DE TAREFAS ATA O VENRES 5 
DE XUÑO.

ASIER TEN QUE FACER O BOLETÍN DE RECUPERACIÓN DA 
MATERIA PENDENTE DE 3º ESO. TAMÉN O BOLETÍN DE 
RECUPERACIÓN DAS DÚAS AVALIACIÓNS DE 4º ESO.
DATA LÍMITE DE ENTREGA 6 DE XUÑO.

As tarefas están colgadas na 
Aula virtual.

A través da Aula virtual 
ou correo electrónico.

MATEMÁTICAS  Ampliado o prazo de entrega das tarefas da quincena do 11 ó 22 de maio 
ata o 5 de xuño.
Para os alumnos que o desexen tamén están colgados na aula virtual 
exercicios para facer de forma voluntaria.

Colgadas na Aula virtual. A través de 
juanavillarnovo@edu.xu
nta.es

EDUCACIÓN FÍSICA Cubrir o test de repaso do bádminton. Tarefas na Aula virtual arodriguez@edu.xunta.es

ECONOMÍA Amplíase o prazo de entrega das tarefas desta última quincena. Aula Virtual. A través da tarefa aberta
na Aula Virtual, ata o 5 
de xuño.

TIC Ata o 31 de maio Openshot Aula virtual Aula virtual e correo 
electrónico.

FRANCÉS Activité: Chanson Rentrez chez vous. Completar unha ficha
A partir de hoxe tódolas actividades que están colgadas son voluntarias e 
teñen como limite de entrega: SETEMBRO. 

Aula virtual naviadesuarnafrances@
gmail.com

VALORES ÉTICOS Prazo ampliado ata o martes 2 de xunio das tarefas pendentes. Aula virtual arodriguez@edu.xunta.es


