
3º ESO NON BILINGÜE  

TAREFAS PARA O PERÍODO DE CUARENTENA POLO CORONAVIRUS 

 

 

Queridos alum@s: 

Dado que estas non son unhas vacacións propiamente ditas e que por forza maior imos estar 

obrigados a permanecer aillados na casa como mínimo unha quincena co fin de tratar de evitar 

que se propague o diabólico Coronavirus, vou darvos unha serie de actividades para que non 

perdades o ritmo de traballo e vos sigades formando, que é o mellor que todos podemos facer 

para o futuro. 

Deséxovos moita sorte a vos e as vosas familias no que se refire ao tema da saúde. Sen dúbida 

se todos colaboramos e facemos o que as autoridades sanitarias e gobernamentais nos dicen 

sairemos indemnes.  

 

En primeiro lugar decirvos que a volta da Semana Santa todos teredes que entregarme os 

workbooks. Deberán estar feitos en letra lexible e ben presentados os exercicios dende a 

primeira á quinta unidade, esta inclusive. O primeiro día que se reanude a actividade lectiva, 

na clase de inglés o/a delegado/a e subdelegado/a recollerán todos os workbooks que serán 

levados ao departamento de inglés para que os revise a profesora. Procurade que non vos 

esqueza na casa. 

 

En segundo lugar todos debedes enviarme ao meu correo electrónico 

(mjloutei@gmail.com) as seguintes tarefas de expresión escrita e oral. Todas teñen que 

ver cos temas que estamos tratando nas diferentes unidades didácticas. Obviamente podedes 

usar Internet para buscar información, pero non fagades un plaxio da Wikipedia ou “fusiledes” 

os modelos do libro. A finalidade nunca é copiar, para eso xa se inventaron as fotocopiadoras, 

senón documentarse lendo e despois tratar de expresalo nas nosas propias palabras usando a 

creatividade.  Para algunhos será a segunda vez que as entregan (esta vez deberán melloralas), 

para a maioría será a primeira. Sexa como sexa tratade de facelas ben. Teredes que fixarvos 

nos modelos do libro, empregar o vocabulario que estamos aprendendo e usar ben os tempos 

verbais. Non as fagades de calquer xeito, poñede os cinco sentidiños e facedeas para aprender. 

As tarefas de expresión escrita deberán de conter entre 80 e 100 palabras. As actividades 1,2, 

e 3 deberán ser remitidas antes do día 21 de marzo e as 4, e 5 teñen como data tope o 28 de 

marzo. As tarefas orais podédelas gravar co móbil e envialas o meu enderezo electrónico nun 

archivo adxunto de audio. 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ESCRITA Nº 1: Redactar un texto de tipo narrativo sobre unha 

experiencia significativa na vosa vida facendo uso dos conectores de secuencia e do simple 

past e past continuous. 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ORAL Nº 1: Elaborar unha conversación intercambiando 

información persoal coa finalidade de coñecer o interlocutor formulando preguntas sobre 
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datos persoais (lugar de nacemento, idade, estudios, lugar onde vive, familia, hobbies, 

actividades que realiza no tempo de lecer e con qué frecuencia… 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ESCRITA Nº 2: Redactar un artigo de prensa sobre un evento real 

ou imaxinario: concerto, evento deportivo, a crise do Coronavirus… 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ORAL Nº 2: Elaborar un diálogo cun amigo sobre un posible 

destino vacacional, actividades que facer, material e equipaxe necesaria, e calquera outra 

información que se considere pertinente. (Plans sobre o futuro: empregar o presente 

continuo) 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ESCRITA Nº 3: Redactar un correo electrónico dirixido a un amigo 

por correspondencia procedente de Cambridge que vos vai visitar por primeira vez. Tedes que 

planificar a súa estancia na cidade. Usaredes os distintos tipos de futuro e frases e expresións 

coloquiais. Podedes usar a Wikipedia e ler información en inglés sobre A Coruña para 

documentarvos, de forma que a composición resulte máis interesante. 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ORAL Nº 3: Gravar unha conversa cun estranxeiro dándolle 

instruccións precisas para ir dende o concello na praza de María Pita ata o mercado de abastos 

na praza de Lugo. Empregade a linguaxe funcional que vos din na fotocopia 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ESCRITA Nº 4: Redactar un texto descritivo sobre unha cidade de 

Galicia que non sexa A Coruña. Neste tipo de textos é moi importante o uso de adxectivos. 

Fixádevos na súa orde na frase, posto que sabedes que hai unhas normas. 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ORAL: Elaborar un diálogo nunha axencia de viaxes reservando 

billete de voo e aloxamento para unha viaxe a Nova York.  

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ESCRITA Nº 5: Redactar unha crítica negativa dun restaurante. 

ACTIVIDADE DE EXPRESIÓN ORAL Nº 5: Imaxinar unha situación nun restaurante na que se 

está en compañía de amig@(s), parella e se interactúa entre o grupo de comensais e o 

camarer@ para pedir unha cea. Empregade a linguaxe funcional do libro de texto. 

 

En terceiro lugar debedes realizar as seguintes actividades de repaso de gramática:  

Revisade o apéndice gramatical ao final do libro de exercicios e unha vez que teñades claro 

que non tedes dúbidas, facede os exercicios do Student’s book dende as páxinas 142 á 150 

inclusive na sección Grammar Extra Practice. Correxirémolos na clase o primer día que se 

reanude a actividade lectiva. 

Se quixerades facer máis práctica gramatical sobre tempos verbais na rede (veñen corrixidos 

os exercicios), podedes ir a www.grammarbank.com/ejercicios-tiempos-verbales. 

Deberíades aproveitar para aprender o listado de verbos irregulares dunha vez por todas e 

como é debido e, por suposto, deberíades aprender o vocabulario de cada unha das unidades. 

 

En cuarto lugar como actividade opcional tedes práctica online na editorial do libro de todo 

tipo: gramatical, de vocabulario, de comprensión oral… coa solución. Para acceder a ela tedes 

que teclear en Google: Burlington books, despois click en Student’s zone, click en Access 

Interactive. Vai pedirvos o código que ven na primeira páxina do Student’s book. Unha vez que 



o introduzcades xa tedes acceso. É unha práctica voluntaria, pero muy convinte para reforzar 

as catro destrezas. 

 

 

 

 

Para calquera dúbida, podedes escribirme o meu email: mjloutei@gmail.com. 
Non esquezades escribir o voso nome e apelidos porque se só figura o voso enderezo 

electrónico non vou saber quen sodes. 

 

 

 

 

mailto:mjloutei@gmail.com

