
Semana do 27 ao 30 de abril.

1º BAC

MATERIA GRUPO TAREFAS-MEDIO TELEMÁTICO CONTACTO

Educación Física A 

DÍA DA EDUCACIÓN 

FÍSICA NA CASA 2020! 

#DEFC2020#DEFR2020

Classroom,drive 

gmail:noefp102@gmail.com

, noefp@edu.xunta.es, Blog

EF.

BIOLOXÍA E

XEOLOXÍA

Grupo de

ciencias

Iniciamos proxecto con 

misións e retos para repasar 

contidos e introducir (de 

vagar) novos conceptos. Esta 

semana é de toma de contacto 

e as tarefas que teñen que 

facer son:

-Abrir un blog

-Crear un avatar

-Redactar unha entrada de 

presentación no blog

-Descifrar o título do proxecto

-Votar o nome dos científicos 

extraterrestres que os 

reclutaron para este proxecto.

Déixovos o enlace ó proxecto 

para que o entendades mellor e

para que vexades por onde van

os tiros; se queredes participar

(aínda que sexa puntualmente)

pódevos en contacto comigo.

https://sites.google.com/site/cie

ntificosterrestres/home

Por certo, este é un proxecto 

paralelo que tamén desenvolvo 

cos de 4º da ESO; moitas 

cousas coinciden (optimización 

de recursos, lle chamo eu), 

Google Classroom

Correo electrónico

Webex

Páxina do proxecto

Blogues persoais de cada 

alumno

https://sites.google.com/site/cientificosterrestres/home
https://sites.google.com/site/cientificosterrestres/home


outras iranse diversificando 

para adaptarse a cadansúa 

programación.

Lingua galega

HISTORIA DO 

MUNDO 

CONTEMPORÁNE

O

Tarefa. Á BUSCA E CAPTURA:

No apartado inmediatamente 

anterior, aparecen uns versos.. ..

A tarefa que che propoño agora 

consiste en averiguar de quen son 

e cando foron escritos (ano de 

publicación). Para iso, contas coas 

seguintes pistas:

-Non o mencionaches na túa LIÑA 

DO TEMPO (actividade anterior).

-Concedéuselle o Día das Letras 

galegas nun dos anos da década 

dos oitenta (s.XX).

-O galego que  se utiliza nestes 

versos é o da área Central.

 

-Naceu en 1854

-Ten algo en común con Álvaro 

Cunqueiro

-En certo modo, recorda a Manuel 

Curros Enríquez.. (temas, actitude 

fronte á vida...etc)

Cando atopes a solución, fai unha 

breve reseña da persoa a quen 

atribúes estes versos e comenta 

como deches coa solución.. (paso a

paso).

 

 

-Lectura e comentario do texto

“O terceiro reich económico”.

Aula virtual

Gmail

Drive

Gmail, drive e Hangouts.

Física e Química • Cuestións, exercicios e 

problemas de dinámica: de 

rotación e de translación.

• Repaso tema 1 de Química.

Classroom, drive, correo 

gmail, hangouts, webex

anaseclase@gmail.com

mailto:anaseclase@gmail.com


INGLÉS

-EXERCICIOS DE ORACIÓNS DE 

RELATIVO.

-TRANSFORMACIÓNS DE 

REPASO.

Aula virtual

Hangouts

Orientación

vocacional

Desde o Departamento de 
Orientación estamos elaborando
e actualizando varios recursos 
para informar e facilitar a toma 
de decisións  académico-
profesionais.

• Aula virtual de 

orientación vocacional

• Blog de orientación 

vocacional   
•

Correo electrónico

orientaguitiriz@gmail.com  

mbarallobreferreo@gmail.c
om

Matemáticas I

(Ciencias)

- Devolución dos exercicios de 
Monotonía corrixidos e cos 
reforzos necesarios
- Entrega dos apuntes 
elaborados sobre curvatura
- Entrega da tarefa semanal 
sobre curvatura

ferreiro.mates@gmail.com

Email
Classroom
Drive

Matemáticas 
Aplicadas

Colgo en classroom a clase de 
cada día , cunha explicación e 
un par de exercicios relativos a 
esa explicación. Estamos 
traballando derivadas de 
funcións e facendo  problemas 
de optimización . Eles envíanme
por gmail as fotos dos
exercicios que fan e eu 
devólvollelo correxido por gmail.

Gmail e classroom.
rubinosbasanta@gmail.com

Relixión Católica

Buscar noticias sobre ONGs e 
axuda que prestan durante a 
pandemia que estamos a 
padecer.

Drive ,gmail.

Francés
Tema de actualidad : El 
confinamiento en Francia

jacquelinelopezgarcia@edu
.xunta.es

mailto:jacquelinelopezgarcia@edu.xunta.es
mailto:jacquelinelopezgarcia@edu.xunta.es
mailto:ferreiro.mates@gmail.com
mailto:mbarallobreferreo@gmail.com
mailto:mbarallobreferreo@gmail.com
mailto:orientaguitiriz@gmail.com
https://www.elorienta.com/orientate/?entry=entry120928-202648
https://www.elorienta.com/orientate/?entry=entry120928-202648
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdiazcastro/aulavirtual2/course/view.php?id=80
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdiazcastro/aulavirtual2/course/view.php?id=80


-Trabajo de investigación sobre 
medidas que se han de tomar 
en Francia
-Análisis de un cartel que nos 
anima a quedarnos en casa
-Listado de actividades que 
podemos realizar en casa
-Visionado  y estudio de la letra 
de un videoclip de cantantes 
franceses que se unen para 
agradecer a los sanitarios.

logajacqueline@gmail.com
Classroom
HAngouts
Gmail

mailto:logajacqueline@gmail.com

