
INSTRUCIÓNS PARA O SEGUIMENTO A DISTANCIA DO MÓDULO DE CIENCIAS 

APLICADAS I, DE 1º FPB, ANTE A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE 

PRESENCIAL DEBIDA Á CRISE DO CORONAVIRUS COVID-19: 

 

Estimados alumnos, 

 

Ante a suspensión da actividade docente presencial debida á crise do 

coronavirus COVID-19 trataremos, na medida do posible, de seguir coa formación nos 

contidos propios do módulo a distancia. Así, prégovos que esteades atentos tanto 

á aula virtual do módulo como ao correo electrónico. 

 Na aula virtual do módulo establecerase un foro de dúbidas ex professo para 

establecer unha comunicación fluída entre todos os membros do grupo mentres dure 

esta situación. Así mesmo, existe un foro de novas onde se publicarán notificacións 

importantes, de ser o caso. 

Os días que se imparte o módulo (luns, martes, mércores e xoves) debemos 

estar especialmente atentos a ditos foros. Por suposto, podedes realizar todas 

aquelas cuestións que estimedes oportunas, relacionadas coa materia, en calquera 

momento tal e como viñamos facendo ao longo do curso. Comprométome a darlles 

resposta tan pronto como sexa posible. 

Como sabedes, a marcha do módulo está sendo bastante fluída, polo que xa 

foron abordados a totalidade dos contidos relativos á 2ª avaliación. Así, o pasado 

xoves, día 12 de marzo de 2020 realizouse a proba escrita correspondente aos 

contidos de Bioloxía e Xeoloxía, e estaba prevista para o vindeiro mércores, día 18 de 

marzo, a realización da proba escrita dos contidos de Matemáticas relativos a 

sucesións e progresións, tanto aritméticas como xeométricas. Esta proba queda, 

evidentemente, aprazada sine die. 

Os contidos que tratariamos o luns 16 e o martes 17 de marzo de 2020 versan, 

precisamente, sobre o repaso en gran grupo da sección de autoavaliación do libro 

relativa aos contidos de sucesións e progresións (páxina 64 do libro de texto), 

que xa foron realizados e corrixidos na aula. Así, é recomendable que os fagades 

individualmente (facede só os exercicios 1 a 14, pois a temática que trata os 

exercicios 15, 16, 17 e 18 xa foi abordada na 1ª avaliación). 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/login/index.php


 

 



 O mércores 18 de marzo de 2020 publicaranse, na aula virtual do módulo, as 

correccións de ditos exercicios. Será así unha xornada dedicada á corrección dos 

exercicios que realizastes os días precedentes. Por suposto, estou á vosa 

disposición para aclarar posibles dúbidas que vos puideran xurdir sobre os mesmos, 

tanto a través da aula virtual como do correo electrónico. 

 O xoves 19 de marzo de 2020 é festivo, así que o seguinte día de docencia 

sería o luns 23 de marzo de 2020. Nesta xornada comezaremos co estudo do 

concepto de enerxía (Tema 4, páxina 45). Debedes facer un resumo ou esquema 

dos contidos tratados na páxina 46 sobre que se entende por enerxía e os tipos de 

enerxía, e realizar os exercicios 2, 4, 6, 9 e 11 da páxina 47. 

 

 

 

 

 

 
 

 O martes 24 de marzo de 2020 centrarémonos no estudo das propiedades da 

enerxía, sección fundamental dentro do tema. Debedes facer un resumo ou esquema 

dos contidos tratados na páxina 48 do libro de texto e realizar os exercicios 14, 15, 

17 e 24 da páxina 49. Así mesmo, recoméndovos que vexades este breve vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus) onde se explica de forma didáctica, 

breve e concisa os contidos do tema tratados ata o de agora. 

https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus


 

 

 

 

 

 A sesión do mércores día 25 de marzo de 2020 está dedicada á corrección 

das actividades propostas nos días precedentes relativas ao Tema 4, de enerxía. 

Así, publicaranse na aula virtual do módulo as correccións para que poidades 

cotexalas coas vosas. Coma sempre, estarei á vosa disposición para aclarar as 

posibles dúbidas que poidan xurdir, tanto a través da aula virtual como por correo 

electrónico. 

 Na xornada do xoves 26 de marzo de 2020 comezaremos, paseniñamente, co 

estudo dos contidos de Matemáticas relativos ao bloque de álxebra. Así, debedes 

facer un resumo, nos vosos cadernos, da breve explicación que consta na páxina 66 

do libro de Matemáticas relativa á linguaxe alxébrica. Igualmente, é recomendable 

que fagades os exercicios 1 e 2 da páxina 66. 

 

 O luns 30 de marzo de 2020 continuaremos cos contidos de álxebra, nesta 

ocasión tratando o concepto de monomio dende un punto de vista descritivo. Así, 

deberedes facer un resumo dos contidos tratados na páxina 67 do libro de 

Matemáticas e realizar o exercicio 1 da mesma páxina. Para facilitarvos a 



comprensión do concepto de monomio recoméndovos este vídeo explicativo 

(https://www.youtube.com/watch?v=73VZCOtqNtw). Por suposto, podedes consultarme 

todas as dúbidas que vos poidan xurdir. 

 

 O martes 31 de marzo de 2020 comezaremos co estudo de operacións con 

monomios. Así, nesta xornada trataremos inicialmente a suma (e resta) de monomios. 

Debedes facer un resumo da sección 3.1 da páxina 68 do libro de Matemáticas e 

realizar o exercicio 1 da páxina 69. Recoméndovos a visualización deste vídeo para 

a comprensión da suma de monomios (https://www.youtube.com/watch?v=N3vD22wJfyw). 

 

 Na xornada do mércores 1 de abril de 2020 completaremos o estudo dos 

monomios neste curso, coas operacións multiplicación e división. Así, debedes facer 

un breve resumo nos vosos cadernos dos contidos teóricos tratados nas seccións 

3.2 e 3.3 das páxinas 68 e 69, respectivamente, do libro de Matemáticas. Para 

afianzar estes contidos realizade os exercicios 2 e 3 da páxina 69. Poida que vos 

resulte un tanto complexo seguir estes contidos polo libro, polo que vos recomendo 

que visualicedes estes vídeos relativos á multiplicación e división de monomios: 

(https://www.youtube.com/watch?v=epsasFCsJ9A) [multiplicación de monomios] 

(https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys) [división de monomios] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73VZCOtqNtw
https://www.youtube.com/watch?v=N3vD22wJfyw
https://www.youtube.com/watch?v=epsasFCsJ9A
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys


  

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, o xoves 2 de abril de 2020 dedicarémolo á corrección de todas 

as actividades pendentes de revisión encomendadas ao longo da semana. Así, 

publicaranse na aula virtual do módulo todas as correccións pertinentes para que 

poidades cotexalas cos vosos resultados. Se tendes calquera cuestión relacionada 

coas mesmas podedes formulala tanto a través da aula virtual da materia como do 

correo electrónico. 

 Todas as indicacións pertinentes para seguir o módulo a distancia 

seranvos comunicadas en tempo e forma a través da aula virtual do módulo e 

dos correos electrónicos. 

Se a situación de interrupción da docencia en modo presencial se 

prolonga no tempo, iranse dando novas instrucións. 

Se alguén non ten medios técnicos para realizar as tarefas pedidas 

tomariamos as decisións necesarias cando se retome a actividade docente 

habitual sen que estas decisións supoñan un menoscabo na avaliación. 

Recórdovos de novo que estamos en contacto tanto a través da aula virtual 

como por correo electrónico. 

Moito ánimo e lembrade cumprir coas recomendacións que establezan os 

organismos oficiais co fin de superar esta crise o antes posible. Co esforzo do 

conxunto da sociedade conseguirémolo. 



Estou á vosa disposición. Lémbrovos que o meu correo electrónico é 

institutomatesabl@gmail.com. 

 

 Alejandro Braña López. 

mailto:institutomatesabl@gmail.com

