
TAREFAS PARA OS ALUMNOS DE 1º CSCI DURANTE A 

CUARENTENA POLO CORONAVIRUS 

 

1) Revisión de toda a materia dada ata o día 19 de marzo. Tan pronto se reanuden 

as clases os que non aprobastes o exame faredes a recuperación. Como algúns 

me pedistes práctica adicional do estilo indirecto, vos envío un exercicio para 

que o fagades unha vez repasada a teoría. 

Os que non viñestes a clase o xoves pasado e non fixestes o oral, o faredes 

cando voltemos a normalidade. 

2) Lembrades que vos din unhas copias co título “Exports and Insurance”. Ides 

lelas e coa axuda dun dicionario facer o exercicio 6 da páxina 87, o 8 da páxina 

88 e o 9 da páxina 89. 

3) Aquí vai un resumo da teoría da voz pasiva e tamén práctica sobre ela. A ver se 

sodes capaces de facer os exercicios de forma autónoma. É importante 

controlar este punto gramatical porque a ides usar moito en correspondencia 

comercial. Se esta situación de reclusión e suspensión da actividade lectiva se 

prolongase máis da quincena prevista subiría o blogue do instituto 

correspondencia comercial sobre envío de mercadorías. 

4) No libro de texto na unidade 5 sobre a publicidade, tedes que ler o texto da 

páxina 46 e facer os exercicios A, B, C, D e E. 

5) Podedes facer os exercicios do libro Business English Practice File, o libro de 

exercicios do noso libro de texto, ata a unidade 5 inclusive. Servirán de repaso. 

Sabedes que ven a solución ao final, así que podedes autocorrexirvos. 

6) Vos envío dúas lecturas da prensa británica que teñen que ver coa situación 

que estamos a vivir e co tema da economía. Por suposto que son voluntarias, 

pero é importante que leades e escoitedes todos os días algo en inglés. 

7) Como vos dixen a principios de curso, se tecleades en Google: Learning English 

with the BBC e abrides a primeira páxina web atoparedes unha pestana sobre 

Business English onde tedes diálogos situacionais que podedes escoitar e 

tamén ler se tedes dificultade para entender. 

8) Se tecleades en Google: British Press, aparece case que toda a prensa inglesa. 

Leo con frecuencia o Guardian, periódico de centro esquerda, onde case todos 

os artigos son abertos. Hoxe entrei no Huffington Post e había vídeos de 4, 5 

minutos con subtítulos. Se escoitades un todos os días, seguro que o voso 

inglés vai mellorar moito. 

 

Se queredes consultar algunha dúbida ou enviarme un email, este é o meu enderezo 

electrónico: mjloutei@gmail.com 


