
4ºESO – PROPOSTAS DE TRABALLO
16 a 27 de marzo de 2020

Economía
1.- Procurar información sobre as medidas de carácter económico e social que se teñen 
tomando nas últimas semanas pola alerta sanitaria, tanto desde o Goberno do Estado 
como desde o Goberno autonómico.

Facer un listado nun documento de texto, incluíndo a ligazón a cada nova, unha imaxe 
relativa á mesma, e un breve resumo (3-4 liñas) para cada unha delas.

2.- Facer unha redacción de opinión persoal sobre os efectos do estado de alerta no noso 
comportamento social e económico (relacións sociais, tipos de gastos, variacións nos 
mesmos, dificultades, beneficios...)

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. 

Valores éticos
Deberán realizar la lectura de un texto de opinión y llevar a cabo una reflexión crítica del 
mismo(utilizar apuntes). 

Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e

Xeoloxía 4º ESO
- Estudar para o exame do tema 6
(Coñecer a Terra e descubrir o seu
pasado).
-  Facer os exercicios 31 e 32 da
páxina 123 do libro de texto.

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

- Repasar o proceso de respiración
celular,  visto  no  tema  1,  para  a
realización  dunha  práctica  no
laboratorio.

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

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.

Física e Química
Física e Química

4º ESO
- Estudar para o exame do tema 3
(As reaccións químicas) e facer os
exercicios 50 e 51 da páxina 66 do
libro de texto.

- Libro de texto e apuntamentos
do caderno de clase.

- Corrixir o control 4 de formulación
inorgánica.

- Libro de texto e apuntamentos
do caderno de clase.



Lingua castelá e literatura
Comentario literario pág. 129. (Mandado hacer desde el 13 de marzo)
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 de marzo.(23:59)
Enviar a: conchita.instituto@gmail.com

Resumen de Literatura TEMA 8. (Mandado hacer desde el 13 de marzo)
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 de marzo.(23:59)
Enviar a: conchita.instituto@gmail.com

Inglés
-  Do  libro  de  texto  de  Burlington,  facer  as  actividades  da páxina  66 consistentes  na
práctica de estructuras para a expresión oral, as actividades da páxina 67 consistentes na
lectura dun texto e a realización de exercicios de comprensión lectora sobre o mesmo, e
rematar  as  actividades  previamente  marcadas  das  páxinas  68  e  69,  consistentes  na
práctica do estilo indirecto.
- Facer unha ficha de repaso sobre o uso do artigo determinado e indeterminado e a
omisión do mesmo en inglés.  
ENTREGA 27 DE MARZO a través da aula virtual ou por correo a boroza@edu.xunta.gal

Lingua galega e literatura
LINGUA
- Boletín pronome persoal: tiñan que entregalo o día 16 de marzo. 
- Cláusulas subordinadas (páxina 198, libro de texto): exercicios 1,2,3,4: clasificación de 
cláusulas, funcións das subordinadas e análise sintáctica (en árbore).

- LITERATURA:
A literatura do exilio: Poesía e narrativa do exilio: autores: Elaborar esquemas. (Enviar por
correo electrónico)

- COMENTARIO DE TEXTO ARGUMENTATIVO:
“Dereitos sen fronteiras: O naufraxio de Europa” (páxinas 162 e 163 do libro de texto):

Actividades: Comprensión lectora, análise do texto, recursos característicos dete tipo de 
texto, conectores, elaboración dun texto argumentativo (“Importancia de levar casco 
cando se circula en motocicleta”).

- Xéneros xornalísticos: ficha: finalidade, distinción entre textos informativos ou textos de 
opinión

- Vocabulario: A xustiza e as leis (páxina 164): definicións, sinónimos e encadeado.
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Xeografía e Historia
No libro de texto, o tema aparece nas páxinas 130 a 133.

Para ampliar, déixovos a segunte dirección dunha presentación de Prezi sobre o tema:
https://prezi.com/hvtsbcyfyery/a-gran-guerra-1914-1918/
- Tecleando no buscador “prezi a gran guerra jairo gonzalez”, tamén vos debería aparecer
o enlace.
Comparando a información do prezi coa do libro de texto, tedes que anotar no voso
caderno todo o que consideredes importante e que non figure no propio libro.

Tarefa: Comentarios de texto:
- Mapa da páx. 130.
- Texto de Wilson no apartado da “organización da paz” na presentación (diapositiva 33).
- Mapa dos cambios territoriais (diapositiva 36).

Ireivos mandando máis textos, imaxes e información a través de correo electrónico.

Francés
Fichas impresas de repaso.
Resumo do libro de lectura.
Traballo “La Météo”

Tecnoloxía
Rematar o tema de Audacity do que levaron nas súas memorias USB o titorial e os 
arquivos para poder  traballar. Por se tiveran problemas para descargar e instalar o 
programa nos seus ordenadores, tamén levaron apuntes teóricos (Sistemas Operativos) 
cos seus correspondentes exercicios. 
Antes do 29 de marzo enviarán as prácticas por correo electrónico ao profesor.


