
3º ESO FQ 

      Facedes os exercicios 34, 35 páx 99 e  o 12, 14, 15 páx 105 do libro. 

     Estes exercicios son para TODA A SEMANA e serán entregados nun só envío a 

begosanchezpallas@gmail.com 

     Cada envío é conveniente facelo nun só arquivo en PDF para facilitar a corrección, como 

xa fixestes algúns. As fotos verticais e con boa iluminación. Os que non o fixerades podedes 

descargar a aplicación CamScanner para móbil e consultar o seguinte vídeo de youtube 

explicado por Alberto, profe do noso IES. 

Titorial para usar CamScanner para pasar fotos a PDF 

       Dado que estas tarefas son avaliables, procurade presentalas o mellor posible. 

       Podedes preguntar dúbidas concretas. Na fin de semana colgarei as solucións. Os que 

se incorporan agora á entrega de tarefas poden consultar a solución dos exercicios do mes 

de marzo na web do IES no departamento de Física e Química. 

___________________________________________________________________________ 

4º ESO FQ 

Facedes os exercicios seguintes do tema 8 do libro: 

24, 25, 26, 27, 28 páx 237       16 páx 252                18 páx 253                       19 páx 253 

       Estes exercicios son para TODA A SEMANA e serán entregados en dous envíos de catro 

exercicios cada un a begosanchezpallas@gmail.com 

       Cada envío é conveniente facelo nun só arquivo PDF para facilitar a corrección como xa 

fixestes algúns. As fotos verticais e con boa iluminación. Os que non o fixerades podedes 

descargar a aplicación CamScanner para móbil e consultade o seguinte vídeo de youtube 

explicado por Alberto, profe do noso IES. 

Titorial para usar CamScanner para pasar fotos a PDF 

      Dado que estas tarefas son avaliables, procurade presentalas o mellor posible. 

      Podedes preguntar dúbidas concretas. Na fin de semana colgarei as solucións. Os que se 

incorporan agora á entrega de tarefas poden consultar a solución dos exercicios do mes de 

marzo na web do IES no departamento de Física e Química. 

 



 


