
ACTIVIDADES PARA 3º ESO B DURANTE A SUSPENSIÓN DAS AULAS

Lingua Castelá e Literatura (desdobre)
-Rematar a lectura obrigatoria programada para o trimestre: A. Christie, La ratonera

-A partir do luns 16 de marzo, colocaranse na aula virtual do centro no curso Lengua castellana 3ª

ESO 2019/2020  actividades correspondentes ás UUDD 4 e 5. Se o alumnado ten problemas para

acceder  ao  curso,  prégase  que  se  poñan  en  contacto  co  profesor  a  través  do  enderezo

marcoslenguacastellana@gmail.com

Lingua e Literatura Galega

1- Repaso da gramática da unidade 7: formas infinitas e perífrase verbal
Para repasar o  infinitivo persoal, que xa está explicado:

-Facede da páxina web: ogalego.eu os seguintes exercicios, que, como xa sabedes, podedes 
autocorrixir: 

 10 Utilizar o infinitivo persoal sempre que sexa posible
 11. Transformar as frases utilizando o infinitivo persoal

As perífrases verbais aínda non están explicadas, pero podedes ler o apartado 5.1 de gramática  da unidade 7 e,
a partir de aí facer os seguintes exercicios:

 Ex. 7 da páxina 165 do libro de texto.
 Da páxina web ogalego.eu o exercicio 12:  Sinalar as perífrases verbais e indicar o seu valor

2- No apartado de léxico, páxina 161, explícanse as palabras compostas. Lede a explicación e facede os 
exercicios desa páxina: 1,2,3 e 4.
3- De teoría, repasade polo libro ou pola ficha que entreguei nalgúns cursos, a historia da lingua (do 
século XIX até 1916) e a literatura ( Prerrexurdimento e Rexurdimento) (páx 168, 170-172)

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
As actividades comunicaranse por correo electrónico e aula virtual.

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

Tecnoloxía
Podedes ver o que tedes que facer na aula virtual e logo envialo ao seguinte correo:
tecnologiacanido@gmail.com

mailto:visalba@edu.xunta.es
mailto:marcoslenguacastellana@gmail.com
mailto:tecnologiacanido@gmail.com


Historia e Xeografía
O SECTOR PRIMARIO

Na aula virtual tedes que entrar como convivado. Aí atoparedes:: 

- Apuntamentos en texto.

- Apuntamentos en forma de presentación con imaxes.

- Exercicios para descargar e completar. (Tedes que facelos e  envialos ao  meu  correo.)

Bioloxía e Xeoloxía
Preparar 2º exame de avaliación. Contidos: Sistema nervioso e hormonal.

Ter lista a presentación sobre o tema drogas para ser exposta a volta da corentena.

O grupo de desdobre A/B  ten pendente o 1º exame (sentidos), que foi  adiado polo virus.

Para poder repasar ler o documento publicado na web co traballo feito en clase.

Música

3º ESO A/B (BILINGÜE)
- Repasar a materia teórica que entraba no control do día 25.
- Ler a páxina 90 do libro de texto,  O concerto de Brandemburgo nº 2, e facer na libreta os

seguintes exercicios:

Ficha

Título: Xénero:
Autor: Época:

Biografía do compositor.

- Escribir un sistema de 5 compases en 6/8 e poñer pulsos e acentos.
- Escribir un sistema de 5 compases en 3/8 e poñer pulsos e acentos.
- Practicar coa frauta as cancións O son do ar e Samba Lelé.


