
2ºESO – PROPOSTAS DE TRABALLO
16 a 27 de marzo de 2020

Xeografía e Historia
No libro dixital tedes aberto o tema 6 (A Alta Idade Media). Tedes que ler o tema completo.
Ademais, déixovos unha presentación de Prezi para que vexades, xunto cuns apuntes e
un cuestionario para que completedes.
Irei engadindo material e suxerencias ao longo dos próximos días.

Física e Química

Física e Química
2º ESO

-  Estudar  para  o  exame  de
recuperación do tema 2 (A materia
II e A materia III).

-  Todos  os  materiais  de
EDIXGAL,  fichas  e  os
apuntamentos  do  caderno  de
clase.

- Repasar todo o que levamos 
visto do tema 4 (Os cambios).

-  Todos  os  materiais  de
EDIXGAL e os apuntamentos do
caderno de clase.

Lingua castelá e literatura
Resúmenes: Resumir los 8 textos entregados al alumnado el día 13 de marzo.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 de marzo.(23:59)
Enviar a: conchita.instituto@gmail.com

Lingua galega e literatura
LINGUA

- O VERBO REGULAR: ficha de exercicios: análise morfolóxica de formas verbais, 
segmentación de formas verbais (lexema, vogal temática e desinencias), encher ocos coa
forma verbal que corresponda.

- Comprensión lectora: “As rechamantes plumas dos paxaros” (fotocopia): Comentario da 
lectura, análise do texto e expresión escrita (elaboración dunha lenda).

- Vocabulario: Os animais (fotocopia): anagramas, xeroglíficos e encadeado.

Inglés
- Do libro dixital de Burlington, na sección “Extra Practice”, facer os exercicios de repaso
de gramática e vocabulario correspondentes á unidade 5, así como repasar os contidos
de toda a unidade, con vistas a realizar o exame correspondente cando se reanuden as
aulas.
- Realizar a tarefa de expresión escrita correspondente á unidade 5 e enviala por correo
electrónico para a súa corrección.
ENTREGA 27 DE MARZO a través da aula virtual ou por correo a boroza@edu.xunta.gal
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Francés
Fichas impresas de repaso.
Entrega de traballo sobre Francofonía.

Matemáticas
* Estudar para o exame.
* Volver a facer todos os exercicios xa feitos sen mirar pola libreta e logo comprobar se 
están ben. Téñenos todos corrixidos na clase.
* Facer os exercicios das fotocopias entregadas. 

Tecnoloxía
rematar a ficha de (abundantes) exercicios sobre o tema “Materiais” colgada en E-
DIXGAL. 
Ao rematar deben enviala por soporte informático: ben ao meu correo ou mediante a 
propia plataforma E-DIXGAL. Teñen as instrucións de como facelo na materia en E-
DIXGAL (“Instrucións para o período de confinamento”).

Música
TEMA 4 do libro dixital (EDIXGAL), páxina 2 : OS INSTRUMENTOS:
1. Ler os textos que describen as disciplinas relacionadas co estudo dos instrumentos e 
o seu coidado, que son:
- Etnomusicoloxía: disciplina na que se reúnen as probas para establecer costumes 
pasados e presentes de determinados grupos humanos.
- Organoloxía:disciplina que estuda os distintos instrumentos musicais, as súas familias, 
as súas características e a súa traxectoria ao longo do tempo.
- Luthiers: costrutores de instrumentos, sobre todo, de corda.

2. Contestar as actividades 1,2,3, esta última é interactiva (3), teñen que copiala na 
libreta.

Educación física
Entregar, de "Actividades para entregar" (plazo de entrega en el libro digital): 

• En el apartado "Aprende a cuidarte"(leer tema). Para poder realizar el test haced 
clic en el icono de una cobra que sale de un cesto.

• En el apartado de "Educación Física"(leer tema). Para realizar test haced clic en el 
icono de una rana que come una araña.

También tienen actividades físicas adaptadas para realizar en casa.

Valores éticos
Ver a película “Eres mi héroe”, despois facer un resumo da mesma e unha valoración 
persoal.

Enviar a tarefa a: conchita.instituto@gmail.com

DATA LÍMITE DE ENTREGA: 30 de marzo (12:00)
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