
4ºESO – PROPOSTAS DE TRABALLO
30 de marzo a 3 de abril 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...)

A data límite de entrega é o 13 de abril.

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

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

Entregar en un documento de Writer y exportarlas como PDF a mi correo: 
arodriguez@edu.xunta.es 

Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e

Xeoloxía 4º ESO
-  Facer  a  actividade  1:  visualizar  un
vídeo de XeoClip (8 minutos) e realizar
a ficha da estrutura do interior da Terra.

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

-  Facer  a  actividade  2:  visualizar  un
vídeo de XeoClip (7 minutos) e realizar
a ficha sobre ondas sísmicas.

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

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

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/#


Física e Química
Física e Química

4º ESO
-  Facer  a  actividade  1:  ficha  con  2
exercicios  sobre  ecuacións  químicas.
Ten para entregalos até o 01/04/2020.

-  Ficha,  libro  de  texto  e
apuntamentos do caderno.

-  Facer  a  actividade  2:  resolver  o
control  5  de  formulación  e
nomenclatura  inorgánica.  Ten  para
entregalo até o 04/04/2020

-  Debe  resolvelo  sen  mirar
nada.

-  Facer  a  actividade  3:  resolver  os
problemas  1,  2,  3  e  4  da  ficha  de
estequiometría.  Ten  para  entregalos
até o 09/04/2020.

-  Ficha,  libro  de  texto  e
apuntamentos do caderno.

Lingua castelá e literatura
Escribe un cuento sobre un tema libre, mínimo 200 palabras. (Los mejores serán 
seleccionados para la revista).
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 1 de abril (23:59).
Enviar a: conchita.instituto@gmail.com

Leer libro La caligrafía secreta, de César Mallorquí. (Tod@s)
Leer libro Marina, de Carlos Ruiz Zafón. (Solo los que suspendieron el examen)

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, despois de ler as instruccións sobre
as mesmas no arquivo subido á aula virtual.
- Facer unha ficha consistente na lectura dun texto longo e a realización de exercicios de
comprensión lectora sobre o mesmo. O arquivo está colgado na aula virtual  co título
“Reading_Liverpool”. 
- Facer unha ficha de repaso sobre a expresión do tempo futuro en inglés.  O arquivo que
a contén está na aula virtual co título “future forms”.
- Facer un boletín de exercicios de repaso dos contidos vistos ata agora. Atópase na aula
virtual baixo o título “review exercises”.
ENTREGA 10 DE ABRIL a través da aula virtual ou por correo a boroza@edu.xunta.gal

Lingua galega e literatura
- LINGUA:

1.Sintaxe: páxina 188 do libro de texto: no exercicio 2 analizar sintacticamente as 
cláusulas (en árbore).

2. Boletín de pronomes e verbos: se remataron os pronomes, teñen que continuar co 
verbo (no apéndice do libro teñen as conxugacións verbais).

- COMENTARIO DE TEXTO ARGUMENTATIVO: "Aplica o que sabes" (páxinas 184 e 
185 do seu libro): exercicios 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11.

mailto:conchita.instituto@gmail.com
mailto:boroza@edu.xunta.gal


Xeografía e Historia
Rematar as actividades propostas para a primeira quincena, e envialas por correo 
(arquivo ou foto, se están feitas a man):

- Anotacións sobre a presentación de Prezi e, de ser posible, os videotitoriais.

-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).

A data límite para esta entrega é o 3 de abril.

- Deixo na aula virtual varios enlaces a un documental sobre a Gran Guerra, e a tres 
filmes clásicos: Gallípoli (1981), Adiós a las armas (1932) e Shoulder Arms (1918). Tedes 
que escoller un dos vídeos, facer un visionado e enviar un comentario cunha extensión de
medio folio (letra Arial, tamaño 12, interliñado simple). Podedes velas todas, se tedes 
posibilidade. A data límite para entregar este comentario é o 13 de abril.

Ireivos mandando máis textos, imaxes e información a través da aula virtual. En cada 
caso, propoñerase unha data límite de entrega.

Francés
Continuar coas tarefas encomendadadas nas anteriores semanas.

Tecnoloxía
Abrirase un curso na aula virtual do centro co tema: “Curso de edición de vídeo: 
OpenShot”. Recibirán instrucións por correo de como funciona a plataforma, envío de 
tarefas, etc.
As tarefas son preferentemente telemáticas: usaran soporte informática para realizalas e
envialas ao profesor para a súa corrección.


