
ACTIVIDADES PARA 4º ESO A DURANTE A SUSPENSIÓN DAS AULAS

Lingua Castelá e Literatura
Facede os exercicios de morfoloxía.

Buscade información sobre a vida e a obra das seguintes escritoras: Concepción Arenal, Delmira 

Agustini, Las Sinsombrero. Escribide a páxina sobre cada unha delas que debería estar incluída no 

voso libro de texto. Utilizade o formato do voso manual (contexto histórico, datos biográficos, 

obras máis importantes, etc.). Mandádeme os textos ao correo: marcelarios@edu.xunta.gal

E non esquezades ler os libros de lectura desta avaliación!

Inglés
Facer a unidade 4 do student book e do workbook. 

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

Matemáticas
Facer os exercicios na aula virtual.

Historia e Xeografía
Facer os exercicios na aula virtual.

Física e Química
Irei poñendo os contidos que quero avanzar, na medida do posible e resolverei as dúbidas sobre os 

contidos impartidos na segunda avaliación e que serán a parte principal do exame da mesma. Polo 

foro comunicareime co grupo e podedes comentar as dúbidas por calquera das canles: foro, correo e

moodle. 

Bioloxía e Xeoloxía
Preparar/estudiar o 2º examen desta avaliación.

Contidos: tema 8 do libro ata o apartado 6 (inclusive).

Facer os exercicios da páxina 166: dende o 42 ata o 50 (41 non).

TIC
Facer os exercicios na aula virtual.

Filosofía
Realizar as tarefas publicadas na páxina web.

Música
- Repasar a ficha sobre a música relixiosa e características do canto gregoriano.

- 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.
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- Facer un pentagrama de entre 5 e 10 compases que conteña os signos de expresión (picado,

ligadura de expresión, acentos, reguladores....) e explicar cada un deles.

- Escribir un pentagrama que conteña alteracións propias e marcar tamén as notas afectadas

por elas.

- Escribir  un  pentagrama  que  conteña  alteracións  accidentais  e  marcar  tamén  as  notas

afectadas por elas.

- Practicar coa frauta as seguintes cancións:

o Bubble gum  (as dúas voces).

o Tú, gitana

o El señor de los anillos.


