
ACTIVIDADE 1: Un día de confinamento 

A partir desta semana tedes todas as actividades na Aula Virtual do Instituto. Visitádea, alí tamén
vos deixei algunha información sobre o envío de documentos.

Tal e como adoitamos facer nos trimestres anteriores, o primeiro que imos pedir será a actividade de
expresión oral. Trátase de gravar un vídeo e contar que facedes nun día habitual de confinamento.
Como xa sabedes, o tempo mínimo de duración é de 2 minutos. 

Este pode ser un bo recordo para termos cando todo isto pase. Por iso podedes usar os espazos e os
obxectos de xeito libre. Gravade o que queirades, pero tentade saír vós tamén.

No caso de que alguén non poida gravar un vídeo, pode facelo mediante un audio; pero realmente
agradecía  volver  ver  as  vosas  caras  e valorar  tamén a linguaxe non verbal  e a  vosa expresión
mediante imaxes.

Déixovos algunhas ideas para que poidades cubrir o tempo, pero non é obrigatorio falar de todo. Se
hai algunha das ideas propostas que vos resulta incómoda, simplemente non a teñades en conta.

• Que fago dende que me levanto ata que me deito. (Podo mencionar libros; pelis ou series
que estou vendo;  se  fago deporte;  se  xogo moito  coa  consola;  se  xa me convertín  nun
tiktoker profesional…) 

• Como me comunico con amizades e familiares, con que periodicidade o fago.
• Estou axudando nas tarefas da casa?
• Conseguín establecer algunha nova rutina?
• Descubrín algunha afección?
• Os momentos máis alegres/ os máis tristes.
• Que (ou a quen) boto en falta.
• Que vou facer cando isto remate.

De novo recórdovos que a podedes entregar por aquí ou por correo electrónico. Prefiro pola aula
virtual porque así queda alí todo centralizado e mesmo vos contesto por alí á vosa corrección.

DATA DE ENTREGA: antes do 10 de maio ás 23.55


