
3ºESO – PROPOSTAS DE TRABALLO
30 de marzo a 3 de abril de 2020

Matemáticas
Facer os exercicios das fichas colgadas na aula virtual, atendendo ás datas de entrega 
sinaladas.

Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e

Xeoloxía 3º ESO
-  Visualizar un vídeo sobre o corazón
en Youtube (26 minutos) e facer a ficha
de repaso do tema 4.

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

Xeografía e Historia
1.- Rematar as actividades indicadas para a primeira quincena de confinamento e 
envialas por correo electrónico (data límite, 3 de abril). Se están feitas a man, facer fotos e
xuntalas ao correo:

- Cuestionario do tema.

- Táboa comparativa de Reformas e Contrarreforma copiada no caderno.

- Exercicios  das páxinas 200 e 201.

2.- Estudar o tema a través das preguntas do cuestionario.

3.- Ver a película de Cristóbal Colón (enlace na aula virtual)

Física e Química
Física e Química

3º ESO
- Facer a actividade 1: ficha de repaso
do  tema  3  no  seu  caderno.  A  súa
realización é obrigatoria.

-  Ficha,  libro  de  texto  e
apuntamentos do caderno.

- Facer a actividade 2: ficha de mellora
do  tema  3  coa  solución  das
actividades.  A  súa  realización  non  é
obrigatoria.

-  Ficha,  libro  de  texto  e
apuntamentos do caderno.

Lingua castelá e literatura
Cuento: Escribe un cuento sobre un tema libre, mínimo 200 palabras. (Los mejores serán 
seleccionados para la revista)
Enviar a: conchita.instituto@gmail.com
Fecha límite de entrega: 3 de abril (23:59)

Leer el texto de la pág. 180 y hacer los ejercicios del 1 al 17 en el cuaderno.



Lingua galega e literatura
Unidade 6 (páxinas 164 e 165):

- Comentario de texto: "Raís de aventura", exercicios 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (neste exercicio 
teñen que elaborar un texto describindo a súa viaxe soñada"

LINGUA:

Unidade 7

- O pronome persoal (páxinas 175,176,177): exercicios 1,2,3,4,5,6

LITERATURA

- Resumo-esquema do inicio do Rexurdimento (autores).

Inglés
-  Do  libro  de  texto  de  Burlington,  facer  as  actividades  da páxina  72 consistentes  na
práctica de estructuras para a expresión oral, e as actividades da páxina 73 consistentes
na realización de exercicios de expresión escrita, despois de ler das instruccións sobre as
mesmas no arquivo subido á aula virtual.
- Facer tamén as actividades das páxinas 74 e 75 (neste caso son exercicios de repaso)
seguindo o mesmo procedemento. 
- Facer unha ficha de revisión dos grados de comparación do adxectivo (o arquivo está
subido na aula virtual co título “comparatives and superlatives”).
- Continuar elaborando preguntas para o cuestionario sobre videoxogos, de acordo coas
instruccións proporcionadas mediante correo electrónico.
ENTREGA 10 DE ABRIL a través da aula virtual ou por correo a boroza@edu.xunta.gal

Francés
Continuar coas tarefas encomendadadas nas anteriores semanas.

Tecnoloxía
Tema “Internet” en Tecno12-18.com. Consta de 5 unidades que terían que rematar neste 
período de tempo. Ao final do período (10 de abril) poñerase en aberto o test do tema.

Música
Rematar a elaboración das presentacións sobre as familias de instrumentos musicais.
Enviar por correo electrónico a continuación.
ENTREGA 10 DE ABRIL a través da aula virtual ou por correo a boroza@edu.xunta.gal

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
Continuar coas actividades propostas nas anteriores semanas, prestando atención aos 
prazos de entrega. Proporcionarase material adicional na Aula Virtual.

Valores éticos
Continuar coas actividades propostas, prestando especial atención aos prazos de 
entrega.

mailto:boroza@edu.xunta.gal

