
ACTIVIDADES PARA 2º ESO B DURANTE A SUSPENSIÓN DAS AULAS

Lingua Castelá e Literatura
Ler na páxina 129 as “Variedades geográficas del español” e realizar os exercicios 1 e 2 da páxina

126 e o 10 da páxina 129.

Facer as actividades de Ortografía 2,3,4 y 7 da páxina 130.

Lingua e Literatura Galega

1- Repaso da gramática da unidade 7: o pronome persoal

 Diferenciar pronome tónico de átono
 Identificar as contraccións de pronomes átonos
 Saber usar TE/CHE
 Saber usar LLO-LLA-LLOS-LLAS / LLELO-LLELA-LLELOS-LLELAS
 Colocar correctamente os pronomes átonos dentro da oración.

Isto xa está explicado, excepto o último punto, o da colocación pronominal, pero lede o último apartado do 
tema e intentade facer a práctica, a ver se vos sae.Para practicar o pronome:

-Facede os exercicios do libro da páxina 140: 1,3,4,5,6 e 7.
-Facede da páxina web: ogalego.eu os seguintes exercicios, que, como xa sabedes, podedes 

autocorrixir: 

 6. Colocar correctamente en cada frase o pronome que vai ao final entre parénteses
 7. Substituír os complementos por llo/lla/llos/llas ou llelo/llela/llelos/llelas, segundo conveña 

e colocándoos no lugar axeitado
 8.- Indicar todas as posibilidades de colocación correctas do pronome que vai entre 

parénteses
 9.- Substituír o complemento directo e o complemento indirecto polos pronomes persoais 

correspondentes, colocándoos axeitadamente

2- No apartado de técnicas de traballo explícase como se fai un cadro sinóptico (páx 146). Lede toda a 
explicación e despois facede o exercicio 1: un cadro sinóptico de chaves do texto que aparece aí.

O meu correo é visalba@edu.xunta.es. Podedes preguntarme todo o que desexedes, enviarme todo o que 
queirades, e pedirme máis traballo tamén, se queredes.

Segundo as normas da Consellería de Educación, este traballo non vai ser avaliable, polo tanto, tampouco é 
obrigatorio, mais viranos moi ben a todos  estar un pouco activos.

Veña, rapazada, imos traballar un pouquiño!!!!!!!!!

Saúde e sorte.

Inglés
Na páxina web www. learnenglishteens.britishcouncil.org, na parte de arriba verán varias opcións. A
primeira é "skills". ao seleccionala aparecerán catro seccións: speaking,reading, listenening,writing.
En cada unha das catro seleccionar o nivel " elementary A2".
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A segunda opción é "grammar". Seleccionar "beginner grammar". Facer as seccións: past simple 
irregular verbs, past simple regular verbs, personal pronouns and possessives, prepositions of time, 
question words and present. Poden buscar tamén na mesma páxina web práctica do futuro e o 
pasado continuo.
Na terceira opción "vocabulary" seleccionar beginner. Seleccionar money, health, body 
parts,clothes, shopping, moving.
Na cuarta opción "study break" teñen vídeos e moitas outras actividades.
Na opción "magazine" poden ler sobre diversos temas.

Os que non teñan internet poden facer os exercicios de repaso dende a páxina 80 ate a 99 do libro de
exercicios,así como as lecturas e os writings que están sin facer no mesmo libro. 

Francés
Realizar as actividades publicadas na páxina web dentro do departamento de Francés.

Matemáticas
Realizar o boletín de exercicios publicado na páxina web.

Historia e Xeografía
Facer os exercicios na aula virtual.

Tecnoloxía
Facer os exercicios na aula virtual.


