
INDICACIÓNS PARA O ALUMNADO DAS MATERIAS DE 

BIOLOXÍA (1º ESO C) E DE FÍSICA E QUÍMICA (2º ESO) 

 

 

Ola chicas e chicos. 

 

Como sabedes, estas semanas non vos soltarei o rollo diario na clase (culpa 

deses diminutos organismos con coroa que non se consideran seres vivos e que 

pretenden meterse no noso corpo); pero para que non botedes de menos a ciencia 

deixareivos unhas indicacións na web do instituto sobre os temas que hai que estudar, 

exercicios, traballos e tamén webs para distraervos ou xogar, cientificamente. 

 

O traballo de cada materia está planificado de acordo co número de sesións 

semanais que temos (4 en 1º curso e 3 en 2º curso), polo que non tedes que facer todo 

dun tirón. Como sempre, lede ben as indicacións e as cuestións que se piden, pensade 

antes de escribir e revisade o escrito final aplicando o sentido común. 

 

Se tedes dúbidas podedes contactar comigo a través do email 

ciencilla@gmail.com ou resolvelas entre vós por whatsapp, correo electrónico ou de 

balcón a balcón, pero non vos xuntedes nin quededes para facer exercicios. 

 

Aínda que cada un é libre de organizarse como queira, igual vos sería práctico 

seguir o horario de clases, cambiar de materia cada 45-50 minutos, facer un descanso 

no recreo, etc., é dicir, tratar de manter a rutina de sempre. 

 

 

1º ESO 
 

Os exercicios e tarefas estarán indicados semana a semana na nosa web de 

sempre (IES Illa de San Simón > Departamento de Ciencia Naturais > 1º ESO); 

déixovos aquí o enlace: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/344 

 

 

2º ESO 
 

Os exercicios e tarefas estarán indicados semana a semana na nosa web de 

sempre (IES Illa de San Simón > Departamento de Física e Química > 2º ESO); 

déixovos aquí o enlace: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/345 

 

 

 

Procurade non contaxiarvos e non contaxiar ós demais. 

Ánimo, que isto acábase antes cun recreo no instituto. 

Espero vervos pronto e en circunstancias normais. 

 

Luis Conde 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/344
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