
4º ESO B                                                                                         TITORA : CARMEN ARMESTO 

 

 
HISTORIA 

 

PROFESORA: ANA TRASTOY CUBA 

 
Para Historia de  4º da ESO o tema 5 "Imperialismo, guerra e revolución " non entra na terceira avaliación. 

Empezaremos a terceira co tema 6, que xa teñen na aula virtual. 

 
ECONOMÍA 

 

PROFESOR: BORIS RODRÍGUEZ VILLADÓNIGA 

 

Despois de Semana Santa comezaremos co Tema 8, seguindo a previsión  do establecido na programación para a 

3ª avaliación. 

En canto ao método de avaliación, o máis probable é que sexa algunha proba a través de "Google exams", fixando 

unha data concreta para a súa realización, a maiores da entrega de actividades e traballos. 

 

MATEMÁTICAS 

 

PROFESORA: ELENA MEJUTO COUCE 

 

 En 4º estivemos traballando temas dos  que non os examinei e estes días de confinamento lles mandei exercicios 

de repaso. Na 3ª avaliación eses temas entrarían (ecuacións e inecuacións) e, se se pode, daría algún tema novo, 

pero aínda temos que decidir no departamento cales serán. 

 

 

FRANCÉS 

 

PROFESOR: JOSÉ LUIS RIVAS FERNÁNDEZ 

 

Para a terceira avaliación os contidos serán os das actividades que se vaian colgando no bloque do departamento 

de Francés na web do Centro. De cara á avaliación só se terán en conta os contidos traballados a teledistancia, 

quedan excluídas as partes da nota correspondentes á actitude e á expresión oral. 

 

 

INGLÉS 

 

PROFESORA: MARÍA ADORACIÓN VILLAMOR CANELAS  
 
Farei uso da aula virtual onde se irán sinalando os exercicios e actividades que teñan que facer para ser 

cualificados ao longo da terceira avaliación. 

 

MÚSICA 

 

PROFESORA: ENCINA FRA GÁLVEZ 

 

A materia que quedou sen examinar, non vai entrar na 3ª avaliación. Xa estaba practicamente dada. 

Na 3ª avaliación mandarei traballo pola web, cada novo contido coa súa explicación e ficha de exercicios. 

Na parte práctica: gravacións de cancións. 

Tanto as actividades propostas na parte práctica como as da parte teórica teñen que ser enviadas por correo 

obrigatoriamente para poder obter a nota da 3ª avaliación. 

 



TIC  

 

PROFESORA: MARÍA ESTRAVIZ  

 

O da segunda avaliación queda avaliado, empezamos a terceira despois de Semana Santa, non entran os contidos 

anteriores. 

 

LENGUA ESPAÑOLA 

 

PROFESORA: CARMEN ARMESTO 

 

Despois de Semana Santa, irei colgando na Web do Centro as actividades correspondentes para traballar a 

literatura e o vocabulario do Tema  11 (agás as vangardas que as considero avaliadas). En canto a sintaxe, enviarei 

un enlace con solucións para practicala, tamén despois de Semana Santa. 

 

VALORES ÉTICOS 

 

PROFESORA: CARMEN ARMESTO 

 

Seguiremos coa obra de Ética para Amador e contestando as actividades da guía de lectura, que terán que ser  

enviadas por e-mail. Colgarei na Web do centro as actividades da guía de lectura dos capítulos que imos a traballar 

para a terceira avaliación. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

PROFESOR: ALFREDO RODRÍGUEZ 

 

No terceiro trimestre entran os contidos xa programados: Balonmán II, Orientación Deportiva e Tenis. Na aula 

virtual xa subín o material para o trimestre aínda que faltan dúas actividades por engadir. Polo tanto, a pesar de 

que non din todos os contidos , dou por finalizada a 2ª avaliación. para evitar confusións tamén subirei instrucións 

precisas á aula virtual para que o alumnado non teña dúbidas.  


