
3ºESO – PROPOSTAS DE TRABALLO
16 a 27 de marzo de 2020

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. 

Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e

Xeoloxía 3º ESO
- Rematar de estudar o tema 4 (A
eliminación  dos  refugallos  e  o
transporte): páxinas 74, 75 e 76.

- Libro de texto e Internet.

-  Facer  as  seguintes  actividades
do libro de texto: 15 e 16 (páxina
71),  17  (páxina  72),  19,  20  e  21
(páxina  73),  22,  24  e  25  (páxina
75) e 36 (páxina 79).

Xeografía e Historia
Levade o segundo volume do libro de texto, referido á parte de Historia da materia de 3º.
Ademais, levades apuntes e cuestionario.

Estudar o tema e completar o cuestionario. A súa entrega é obrigatoria á volta. Na
pregunta 19 do cuestionario tedes que buscar información sobre o Domestic System e o
Putting Out System.

Ademais, no apartado 3.2 dos apuntes (Reforma e Contrarreforma), aparece unha
referencia a unha táboa comparativa entre as reformas protestantes e a Contrarreforma, e
indica “páx. 24-25”. No voso caso, tedes unha táboa no libro de texto, na páx 199. Esa é a
que tedes que copiar no caderno e estudar.

Déixovos tamén un enlace á presentación de Prezi do tema:
https://prezi.com/l2i4h1cpoad2/o-inicio-da-idade-moderna/
- Tecleando no buscador “prezi o inicio da idade moderna”, tamén vos debería aparecer o
enlace.

Exercicios: “Aprende a...” da páx. 200. 2 e 3 da páx. 201

Física e Química
Física e Química

3º ESO
- Estudar para o exame do tema 3 
(Substancias puras e mesturas. 
Concentración de disolucións).

-  Libro  de  texto,  ficha,
apuntamentos  do  caderno  de
clase e Internet.

- Facer a ficha de problemas de 
repaso de concentración de 
disolucións.

- Ficha de problemas de repaso
de concentración de disolucións.



Lingua castelá e literatura
Comentario literario pág. 138. (Mandado hacer desde 13 de marzo, además de estudiar 
para examen)
Enviar a: conchita.instituto@gmail.com
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 de marzo.

Lingua galega e literatura
LINGUA
- Determinantes (páxinas 152, 153, 154 do libro de texto): posesivos, numerais, 
indefinidos, interrogativos e exclamativos: exercicios.
- O pronome persoal (Unidade 7, páxinas 175, 176 e 177): exercicios 1,2,3,4,5,6.

LÉXICO: Topónimos e xentilicios (páxinas 148 e 149 do libro de texto): localización de 
topónimos,  clasificación de topónimos polo seu significado, topónimos e xentilicios).

LITERATURA
Estudar e facer esquema-resumo da Literatura do século XIX: Os Precursores do 
Rexurdimento.

Inglés
- Do libro de texto de Burlington, facer as actividades da páxina 70 sobre o vocabulario da
unidade, e as actividades da páxina 71 consistentes na lectura dun texto e a realización
de exercicios de comprensión lectora sobre o mesmo.
- Elaborar preguntas para un cuestionario sobre videoxogos, dentro dun proxecto que
estamos a realizar na aula.
ENTREGA 27 DE MARZO a través da aula virtual ou por correo a boroza@edu.xunta.gal

Francés
Fichas impresas de repaso.
Entrega de traballo sobre Francofonía.

Tecnoloxía
Tema “Ordenador” en Tecno12-18.com. Consta de 5 unidades que terían que rematar 
neste período de tempo. Ao final do período  poñerase en aberto o test do tema para a 
súa realización.

Música
Continuar coa elaboración das presentacións sobre as familias de instrumentos musicais.

Educación plástica, visual e audiovisual
Tema “CAD” en Tecno12-18.com. Consta de una introdución e 4 prácticas (cuns dez 
exercicios cada unha) que os alumnos terán que facer e enviar por correo electrónico.  

Educación Física
Actividad física con la que tienen que efectuar una tabla de doble entrada con la 
frecuencia cardíaca y el tiempo. Prestar atención a los plazos de entrega.

Valores éticos
Ler unha serie de contidos relacionados coa materia e facer unhas actividades a 
continuación. Teñen un arquivo de texto na aula virtual baixo o epígrafe “actividades para 
facer antes do 10 de abril”.


