
Semana do 20 ao 24 de abril

1º ESO

MATERIA GRUPO TAREFAS - MEDIO TELEMÁTICO CONTACTO

Lingua castelá A Exercicios de mecanografía
Exercicios de verbos
EdixGal

Gmail e hangouts.
elenahazgomez@gmail.com 

B Exercicios de mecanografía
Exercicios de verbos
EdixGal

Lingua galega A Están lendo unha obra literaria desde comezo S. 
Santa. Tiñan que entregar un resumo da mesma ó 
longo desta semana, pero a maioría aínda non 
entregaron polo que, de momento , non lles dei 
máis traballo. 

mariseiesguitiriz@gmail.com
Edixgal
Webex e hangouts

B Están lendo unha obra literaria desde comezo S. 
Santa. Tiñan que entregar un resumo da mesma ó 
longo desta semana, pero a maioría aínda non 
entregaron polo que, de momento , non lles dei 
máis traballo. 

Lingua portuguesa A Non nesta semana

B Non nesta semana

Lingua francesa A -Escoita e visualización dun vídeo dunha canción 
que ían a representar a final de curso (C.O. ). 

Gmail, hangouts, classroom

mailto:elenahazgomez@gmail.com
mailto:mariseiesguitiriz@gmail.com


Tradución da mesma (C.E.)
- Proxecto de crear unha mensaxe positiva nunha 
parede(temática derivada da canción e conectada á
nosa situación actual) para posterior posta en 
común
-Tema da descrición física (dictados, exercicios 
online, etc…)

B O mesmo

Lingua inglesa A Escribir seis oracións empregando o comparativo 
de superioridade, para unhas parellas de conceptos
facilitados. (Josué: exercicios de repaso do verbo 
ser e encrucillado de membros da familia)

Edixgal, gmail e hangouts.

B Escribir seis oracións empregando o comparativo 
de superioridade, para unhas parellas de conceptos
facilitados. 

Reforzo lingüístico A Exercicios de comprensión lectora
Exercicios de ortografía

Gmail e hangouts.
rubenrs895@gmail.com 

B Exercicios de comprensión lectora
Exercicios de ortografía

Matemáticas A Colgo cada día en edixgal a clase. Unha pequena 
explicación seguindo o Cuaderno de Estudio da 
editorial que lles teño posto no edixgal(Aula 
Planeta), eles deben apuntar no seu caderno eses 
apuntes, (pero son sempre medio folio ou pouco 
máis) e logo facer algún exercicio , dous ou tres , e 
moi detallados ( poño unhas aclaracións que só 
deben mirar se non lles da saído) .Pídolles que me 
manden unha mensaxe, ben ao meu correo ou ben 
por edixgal no que me deben mandar o que lles da 
a solución. Eu contesto esa mensaxe e corrixo o 

Edixgal e gmail.

mailto:rubenrs895@gmail.com


que non lle da a solución correcta. 
A gran maioría mándame a mensaxe ao meu 
correo de gmail e catro ou cinco usan a mensaxería
do edixgal.

B O mesmo que en 1º eso A

Bioloxía e Xeoloxía A Esta semana continuarei co repaso do tema das 
plantas con vídeoquiz (Edpuzzle), mapas 
conceptuais (CmapTools) e actividades interactivas 
en EducaPlay e Cerebrity.

Edixgal
Webex
Edpuzzle
CmapTools
EducaPlay
CerebrityB Idem

Valores éticos A/B ón

Relixión A/B Esta semana teñen que entregar un test de repaso 
da primeira avaliación.

Correo electrónico: 
pedreiraana@gmail.com.
Drive gmail.

Educación física A Concurso de retos deportivos! Classroom,drive 
gmail:noefp102@gmail.com, 
noefp@edu.xunta.es, Blog EF.B Concurso de retos deportivos!

Educación Plástica e Visual A Traballo interdisciplinar (E.F) emociones: rabia.
Opcional: " Quédate en casa con arte" xogo de 
adiviñanzas de obras de arte. 
Google classroom.

Correo electrónico: 
nuriapena@edu.xunta.es 
Hangouts
Google classroom

B Traballo interdisciplinar (E.F) emociones: rabia.
Opcional: " Quédate en casa con arte" xogo de 
adiviñanzas de obras de arte. 
Google classroom.

Oratoria A e B Non nesta semana

mailto:nuriapenna@edu.xunta.es
mailto:pedreiraana@gmail.com


Obradoiro de música A e B Ritmo na casa I. Linguaxe musical accesible a toda 
a familia. Música para entonar, percutir e bailar.. 
Varios niveis, propostas varias. Apoio online en 
horario de clase con seguimento do alumno. Prazos
entregas abertos e flexibles..

aulamusicadiazcastro@gmail.c
om
Classroom

Xeografía e Historia A Investigamos sobre a Prehistoria en Galicia. 
Actividade na que deben buscar información sobre 
os restos prehistóricos máis antigos que se 
atoparon en Galicia, aplicando coñecementos que 
xa deben ter da primeira aval. 
Aproveito esta actividade para que investiguen 
sobre algúns restos arqueolóxicos prehistóricos do 
seu entorno  que eu lles propoño e outros que 
poden aportar eles.

E dixgal.
Gmail: 
fernandezgallegomariajo@gm
ail.com

B Igual que en A

mailto:fernandezgallegomariajo@gmail.com
mailto:fernandezgallegomariajo@gmail.com
mailto:aulamusicadiazcastro@gmail.com
mailto:aulamusicadiazcastro@gmail.com

