Plan de traballo da materia de Bioloxía e Xeoloxía. 1º BACHARELATO .
Profesora: Josefa Fernández Rodríguez
Material: Libro de texto; apuntamentos.

Período do 16 de Marzo ao 29 de Marzo
Preparar os temas 8 e 9. A nutrición animal



Facer tódalas actividades indicadas nos apuntamentos, que entreguei na clase ( os
adxunto en pdf, por se alguén non os ten) e comparar coas do libro.
Facer todos os exercicios propostos nos apuntamentos.

Recomendo un horario diario de traballo, en canto a materia de bioloxía e xeoloxía,
vos fago unha proposta de sesións para estes temas:
Sesión 1. Estudiar os apuntamentos ata a páxina 3 “7. VERTEBRADOS” Comparar coas
páxinas 176,177,178 e 179 do libro. ( A maioría xa estaba explicado na clase)
Sesión 2 Estudiar os apuntamentos dende vertebrados ata “ 2. RESPIRACIÓN DOS ANIMAIS.

Ler as páxinas 180, 181,182,183,184 e 185.
Sesión 3. Facer os exercicios propostos nos apuntamentos, referidos aos contidos da sesión
anterior. É dicir exercicios 3,4,5,6,7 da páx 183; ex 9 páx 184; ex 11,2,8,9 páx 193
Sesión 4. Estudiar por os apuntamentos do apartado “ 2. RESPIRACIÖN DOS ANIMAIS”.
Comparar coas páxinas do libro da 186,187,188,189,190 e 191.
Sesión 5. Facer os exercicios propostos nos apuntamentos, referidos aos contidos da sesión
anterior. É dicir exercicios 2,3,da páx 187; ex 6 páx 188; ex 9 páx 189; ex 12,13,15,16 páx 190;
ex 4,5,10,11 da páx 193. Ademáis do exercicio proposto nos apuntamentos.
Sesión 6 . Estudiar por os apuntamentos o apartado “ 3. O TRANSPORTE DE NUTRIENTES”
Comparar coas páxinas do libro da 196 ata a páx 201 incluída. Facer as 3 actividades propostas
nos apuntamentos.
Sesión 7. Estudiar por os apuntamentos o apartado 4. EXCRECIÓN. Comparar coas páxinas
do libro 202 ,203 e 204 e 205. Facer os exercicios propostos. Ex 1,2,3 da páx 201; ex 4,5,6 da
páx 205; ex 6 da páx 207.
Sesión 8: Repasar os temas 7,8 utilizando as diapositivas que vos adxuntarei. Facer o test do
libro da páx 206.

Recomendo a seguinte páxina de internet que podedes consultar:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/contenidos.htm

