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1º BACHARELATO A

8 – 17 xuño 2020

Matemáticas I

Cada día colgará en el Aula Virtual las instrucciones de lo que hay que hacer en esa hora de clase. Ellos ya tienen

PDFs con ejercicios y añade alguno a mayores dependiendo de las dudas que tengan.

Está disponible en el correo eléctrónico isacartrasancos@gmail.com  y en el Aula Virtual. 

Tecnoloxía Industrial I

 Nestes período os alumnos e alumnas terán que realizar e entregar as tarefas que teñan pendentes de facer

da aula virtual: actividades de reforzo, recuperación e ampliación (Mecánica e Neumática). Non hai tarefas

novas.

 Por  outra  parte,  poderán  resolver  dúbidas  ou  solicitar  documentación  a  través  do  correo  electrónico

(sabelatecno@gmail.com).

 Realizaremos videoconferencias para todo o alumnado que poida (horario publicado na aula virtual).

TIC  

 Nestes período os alumnos e alumnas terán que realizar e entregar as tarefas que teñan pendentes de facer

do blog da profesora: actividades de reforzo e ampliación (Impresión 3D, Stop Motion, Programación con

Scratch). Non hai tarefas novas.

 Por  outra  parte,  poderán  resolver  dúbidas  ou  solicitar  documentación  a  través  do  correo  electrónico

(sabelatecno@gmail.com).

 Realizaremos videoconferencias para todo o alumnado que poida (horario publicado no blog).

Lingua Castelá

Actividad de escritura creativa 

Tienen la tarea en el aula virtual.

Los informé a través del correo electrónico.

Lo entregarán preferentemente  a través de un formulario de google que está en el blog:

https://fablillas.blogspot.com/

Correo de contacto: chus.galego@gmail.com
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Linguaxe e Práctica Musical

Tienen un Padlet virtual y su correo lo tienen todos, incluída el Aula Virtual.

Les  cuelga  los  trabajos  y  tienen  que  enviar  los  vídeos  correspondientes,  con  las  prácticas,  al  correo.

Si tienen dudas, deben escribirle al correo, pero tienen clases online.

Educación Física

TEORÍA

RECUPERACIÓN DA 1ª e 2ª  AVALIACIÓN   

 Os alumno que suspenderon a 1ª avaliación poderán recuperar presentando un traballo. O traballo é sobre unha das 

dúas capacidades físicas básicas: resistencia e velocidade (contidos da 1ª avaliación). Elixide unha das dúas. 

Indicade os métodos para seu desenrolo (contido básico).

Para recuperar a 2ª avaliación hai que presentar o traballo que indicou o profesor “Nutrición e actividade física”.

-  Podedes poñer debuxos ou fotos.

- Límite de extensión: dúas caras.

- Presentación: envíanse os traballos por correo electrónico.

- Data límite de entrega: 15 de xuño.

2ª AVALIACIÓN

Traballo para os alumnos cun 5 de nota na 2ª aval.

-  No caso de que non se faga o traballo queda a mesma nota: 2ª avaliación 5.

-  No caso de presentar o traballo de teoría se fará a media e se cambiará a nota.

-  Traballo sobre “Nutrición e actividade física”.

-  A data límite de entrega é o 15 de xuño.

-  Este traballo deberá ser presentado con anterioridade á entrega do trabllo do terceiro trimestre. 

Se tedes algunha dúbida enviádeme un correo.

3ª AVALIACIÓN/TERCEIRO TRIMESTRE

 ► Actividade de reforzo/ampliación

-  Para realizar a actividade do terceiro trimestre, o alumno deberá facer primeiro o

   traballo de recuperación e o traballo da 2ª avaliación.
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-Tema do traballo: “A forza”. Elaborar un adestramento de forza dunha sesión. Elixide un método de adestramento 

indicando as súas características e sinalar o tipo de exercicios empregados. Pódese elixir o método e os exercicios 

atendendo vosas preferencias.

-  Valoración: poderá subir a nota 0´5 como máximo.

    (Contidos da 2ª avaliación: teoría na aula, forza, flexibilidade e bádminton. Teoría na aula: non houbo e 

flexibilidade tampouco, acotío uns minutos na 1ª avaliación pero non os métodos de adestramento na 2ª. Bádminton: 

se da só dúas semanas e aplícase, por iso, o baremo de 4º curso. E fanse catro probas: dous de forza, unha 

flexibilidade e outra de bádminton). 

-  Data límite de entrega: 15 de xuño.

-  Extensión do traballo: dúas caras máximo.

-  Pódense engadir fotos ou debuxos.

-  Presentación: por correo electrónico.

Se tedes algunha dúbida, enviádeme un correo.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS         

PAN DE TRABALLO 1.

a) Aerobic:

    clase de aerobic Uni Valdecaballeros

b) Pilates:

    Método Pilates. Entranmiento en cochoneta.

PLAN DE TRABALLO 2.

2.1. Sesión de condición física en TVE.

No canal de TVE, "La 2", emítese o espazo "Muévete en casa", conducido polo profesor de fitness Cesc Escolá.

 O horario é: 9.00 a 9.30 horas.

Son exercicios doados. Primero faise un quentamento e despois exercicios con diferente material que temos na 

casa. Vaise indicando a posición correcta e permite realizalo con distinta intensidade.

2.2  Sesións de condición física en youtube.

Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:

a) Cardio 10 minutos ideal para principiantes

           gymvirtual

b)  Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos

           gymvirtual
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     c)  Ganar flexibilidad/Principiantes

 PLAN DE TRABALLO 3.

 Clase/sesión de condición física en youtube:

a)   Día 1/Entrenamiento en casa     ORUX

      Exercicios moi doados. Son 8. Cun quentamento previo. A  intensidade pódese  

      regular polo número de repeticións ou de voltas.

      Son 21 sesións. Todas similares.

b)   FONCTIONAL TRAININ 1

      ToGoGym By Zagros 

      Hai varios niveis.

      A dificultade dos exercicios é maior: algúns son equilibrios. A intensidade    

      tamén  algo superior cá anterior.

  a) Para desenrolo da flexibilidade (por se queredes variar):

      Rutina para ganar flexibidad y movilidad     

 unha das catro. Indicade os métodos para seu desenrolo. Podedes poñer dibuxos ou fotos.

Se tedes algunha dúbida enviádeme un correo ( margaritavizoso@edu.xunta.es   )  

Francés

- Decir las ventajas y los inconvenientes de algo.

- Expresar un lamento.

- Expresar la angustia.

- Describir un objeto.

- Los pronombres indefinidos.

- El pronombre relativo "dont".

- La forma pasiva.

- La negativa restrictiva.

- El participio presente.

- El pluscuamperfecto.

- El condicional pasado.

- Repaso general de contenidos ya impartidos. 

Correo electrónico para enviar tareas: abalado@edu.xunta.es o nmrbldpn@gmail.com 



TAREFAS   

Expresión escrita 
1. Le o seguinte texto e resolve as cuestións que se propoñen.

Chegamos a media tarde á casa dos pais do noso de boas familias. Non vou perder o tempo describindo unha gran

mansión rodeada de bosques e xardíns, con estanques e piscinas e campos de tenis e plantacións de froiteiras

exóticas regadas por un río non moi estreito e de augas purísimas (non direi cristalinas), onde se pode pescar a

troita se un quere, e se a troita se deixa… pero podería facelo (dende logo non sen esforzo e abundante 

documentación previa). A casa dos pais do noso é tan grande que ten ala dereita e esquerda –como un deses partidos

políticos  de  amplo  espectro  social–  e  por  suposto  é  de  pedra,  pedra  antiga,  que  forma  paredes  dun  grosor

incomprensible para os habitantes das cidades. Os teitos da casa son tan altos que fan

pensar na altura das aulas dunha facultade, ou na altura dunha igrexa, ou mesmo na altura do interior dunha casa que

teña os teitos a seis ou sete metros do chan.

X. CID CABIDO, Grupo Abeliano (adaptación)

a. Marca de que tipo de descrición se trata e xustifícao. 

Descrición técnica.                                    Descrición literaria.

Xustificación:

b. Indica catro características lingüísticas propias da descrición que localices neste fragmento.

2. Reescribe estes enunciados mellorando a expresión (conexión entre oracións, orde de palabras, 

reiteracións, etc.)

• O tema da emigración é un tema bastante constante nos relatos do libro. Acórdome dun só relato agora mesmo.

• O home baixaba ao ultramarinos que había nunha aldea preto do seu casal, xa que vivía nun casal no medio do monte

el só. No seu casal había de toda clase de animais…

• Un rapaz está a xogar con outro no parque e está a falar de que seu pai vive fóra e que pronto volverá e lle traerá 

moitas cousas.

• É a perduración da humanidade ao parecer, que ía extinguirse polo poder dunha imaxe.

3. Coloca os acentos diacríticos que faltan no seguinte texto.

Chucho Monteiro detense a beira do camiño de Castrillón. Remontou amodo a encosta da carballeira, levando na man

unha pola de loureiro verde, e agora senta nas pedras do valado a carón do camiño. Pasear sen presas polo monte e 
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unha cousa que o corpo lle pide, e un dos labores que mais tempo lle ocupa. Coloca a pola de loureiro debaixo do

brazo, frega as mans para sacudirlles o po, saca tabaco e mistos, fai un pito e acéndeo.

Desde alí  divisa o val  de Riba; e mais lonxe, o pe dos montes de Lendo, os lugares da Raposeira, o Muíño e o

serradoiro de Pitoques, na estrada de San Román a Noicela.

XURXO BORRAZÁS,
Criminal (adaptación)

Funcionamento da lingua 

4. Corrixe os erros que atopes nos seguintes enunciados en relación coa colocación do pronome. 

- A el falar lle gusta falar moito de que hai que ser valentes e solidarios, pero me dá a min que á hora da verdade 

nos vai deixar plantados en canto véñannos as primeiras dificultades.

-Atopámonos moi tristes, pois nos vimos dun día para outro sen todos os cartos que lle prestaramos e que en 

principio nos ía devolver.

-Túa nai se parece moito a unha señora que limpábanos a casa cando viviamos en Suíza.

-Toda a xente se ten que botar á rúa para protestar polo trato que estannos a dar moitos destes banqueiros e 

magnates..

-Mentres o tomemos con humor e con alegría, nos irá ben.

5. Pon, nos espazos marcados en que acaian, os pronomes que aparecen entre parénteses. Pode haber máis 
dunha posibilidade correcta nalgúns casos; fai os cambios necesarios nas formas verbais para a opción que 
elixas.

• Non ___ souben___ pedir___ correctamente (llo).

• ___ queres___ botar___ auga aos convidados (lles), ou esperas que ___ bote___ eu (llela)?

• Nada ___ parece___ ben (lle) e todo ___ toma___ a mal (o).

• Demasiado ___ deron___ (lle) os pais ao fillo para o ben que este ___ portou___ con eles (se).

• E, daquela, ___ comentaron___ (che) que ___ viran___ (o) na festa cos da súa clase?

6. Identifica as formas verbais correctas e corrixe as incorrectas.

• Desde que compraches a muxidoira xa non muxes á man.

• Sente desde aquí, como nunca antes sentiches, a brisa do mar.

• Ti minte na vida e verás as malas consecuencias que che trae.

• Con ese talento que tes, lúceo no escenario e que non che dea vergonza.

• Acódeme aquí, meu, que non dou saído da auga!



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web:
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

7. Escribe as formas verbais correspondentes ás seguintes persoas, tempos e verbos.

-3.ª pers. sg. do pretérito perfecto de indicativo de caber.

 1.ª pers. pl. do pretérito imperfecto de subxuntivo de traer.

 2.ª pers. pl. do presente de indicativo de pór.

 2.ª pers. sg. do presente de subxuntivo de estar.

  3.ª pers. sg. do presente de subxuntivo de equivaler.

8. Transforma as seguintes oracións empregando un infinitivo conxugado (lembra que na 1.ª e 3.ª persoas non
ten marca propia: De a coñecer, (eu) saudaríaa).

• Cando chegaron eles, ceamos.

• Se andamos lixeiros colleremos o tren.

• Desgustáronnos procedendo dese xeito.

• Escribiu mal e vai ter mala nota.

• Se volvo aquí será porque me apetece.

9. Realiza a gradación por comparación do xeito indicado. 

• (IGUALDADE)  Teu pai non é ________antipático ________ dicían.

• (INFERIORIDADE)  Ten _______ pelo no corpo ______ min.

• (SUPERIORIDADE)  Ten que agardar ________ calado _______ estivo ata agora.

• (IGUALDADE)  As súas amigas son______ formais ________ ela.

Lingua e sociedade 

10. Indica en que consiste cada tipo de variación. 

• Variación diastrática:

• Variación diatópica:

• Variación diafásica:

• Variación diacrónica:

Educación Literaria

11. Le atentamente as seguintes composicións e resolve as cuestións que se propoñen.

a) Tecedora do meu liño

dálle unha voltiña máis;

anque traballes de noite

o liño non ha faltar.
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b) Guapo que tanto soubeches,

se é que sabes o camiño,

volve por onde viñeches.

a)  Indica o tema de cada composición. 

→a 

→b

b) Marca en que categoría das seguintes se integra a cántiga a. 

CÁNTIGA DE COSTUMES.                 CÁNTIGA DE LABOR.            PANXOLIÑA.

c) Determina a métrica e a rima de cada tipo de cántiga atendendo ás súas características. 

12.  Le o fragmento da cantiga de Afonso X e resolve as cuestións que se propoñen.

a. Marca de que tipo de cantiga se trata. 

     Narrativa.                               Lírica.

b. Xustifica razoadamente a escolla do apartado anterior. 

c. Indica as partes características da cantiga que distingues neste fragmento. 

d. Explica as características do tipo de estrofa utilizado. 

Esta é como Santa María acrecentou o viño

no tonel, por amor da bõa dona de Bretaña.

Como Deus fez viño d’agua ant’Archetecriño1

ben assí depois sa Madr’acrecentou o viño.

Desto direi un miragre que fez en Bretaña

Santa María por ũa dona mui sen saña,

en que muito bon costume’e muita bõa maña

Deus posera, que quis dela seer seu veziño.

Como Deus fez viño d’agua ant’Archetecriño

ben assí depois sa Madr’acrecentou o viño.
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Sobre tódalas bondades que ela havía,

era que muito fiava en Santa María;

e por ende a tirou de vergoña un día

d’El Rei, que a sa casa vẽera de camiño.

Como Deus fez viño d’agua ant’Archetecriño

ben assí depois sa Madr’acrecentou o viño.

1. Mordomo ou encargado da cerimonia das vodas.

Debuxo Técnico I

Durante esta semana y media los alumnos que tienen algún trabajo del curso pendiente de entrega, continuarán

poniéndose al día con ellos, pudiendo preguntar todas las dudas durante las videoconferencias o a través de los

mensajes en el aula virtual.

El  día 8 se acordarán con los alumnos que tienen algún examen del primer trimestre suspenso, las fechas para

realizar las recuperaciones de los dos bloques de contenidos, teniendo éstos que realizarse antes del día 17. Las

fechas serán publicadas en el aula virtual.

Actividades de ampliación: trazado geométrico de piezas en perspectiva cónica.

En el horario acordado con l@s alumn@s nos veremos en las videoconferencias, donde pueden preguntar todas las

dudas sobre estos trabajos o sobre los que tienen atrasados. Tienen el enlace en el curso correspondiente a esta

materia del aula virtual, donde se irán colgando todos los contenidos impartidos.

Medios Audiovisuais

Traballarase por correo electrónico, seguindo coa práctica que estaban facendo en clase e mandaránselles as pautas

para os traballos para a terceira avaliación para ir adelantándoos.

Filosofía

-Recuperación 2ª avaliación

1ª-Responde ás seguintes preguntas:

-En que consisten as teorías monistas sobre o home?que tipos de monismos hai? Expón con túas palabras

unha teoría monista materialista.

- En qué consisten as teorías dualistas sobre o home?

- Por que podemos chamar dualismo débil a teoría de Aristóteles?
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- Que diferencia hai entre a antropoloxía de Platón e a de Aristóteles?( Podedes ver ata o minuto 5:16, o

vídeo das tarefas de ampliación)

- Relata con túas palabras o mito do carro alado de Platón no que fala da estructura  da alma.

-Diferenza a antropoloxía platónica da de  San Agostiño. 

2ª-Ler o seguinte texto:

“Advieto, ao principio de dito exame, que hai gran diferenza entre o espíritu e o corpo; pois o corpo é sempre

divisible por natureza, e o espíritu é enteramente indivisible. En efecto: cando considero meu espíritu, o sexa, a min

mesmo en canto que son só unha cousa pensante, non podo distinguir en min partes, senón que me entendo como unha

cousa sola e enteriza. E, aunque o espíritu todo parece estar unido ao corpo todo, sin embargo, cando se separa de

meu corpo un pe, un brazo, ou algunha outra parte, sei que non por iso se lle quita algo a meu espíritu. E non poden 

chamarse “partes” do espíritu as facultades de querer, sentir, concebir, etc., pois un só e mesmo espíritu é quen

quere, sinte, concibe, etc.” 

 Descartes, Meditaciones metafísicas

- É unha concepción dualista ou monista? Xustificao co texto

- Que características lle asigna ao corpo e a alma no texto.

- Hai unha relación corpo -alma para Descartes?Resume a súa antropoloxía. 

-Tarefas de ampliación e reforzo

Ver o seguinte vídeo e contesta ás preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk

- Qué características ten a alma? E o corpo?

- De que filósfos anteriores toma Platón o dualismo antropolóxico?

- Que pasa cando morre o corpo?

- En que consiste a transmigración das almas ou anamnesis. Que exemplo pon, no diálogo o Menón, para explicala?.

Onde estaba a alma antes de unirse ao corpo?

- En que consiste vivir unha vida boa para Platón (ou cando está a alma sa e equilibrada).

-Que relación establece entre as partes da alma e as do estado.

-Quen debe gobernar nun estado xusto.

- Por que non cría na democracia.

-Xoga algún papel a educación no estado xusto de Platón?. 
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Inglés

Tarefas de ampliación

 -Student's book páx. 86: ex. 1 to 8.

 -Transformations (arquivo para descargar)

 -How much do you know about the UK? And about Ireland? Go to this website, choose two places you'd like

to visit, watch the videos and answer the questions.

https://sites.google.com/site/dianasenglishpractise/

 -Padlet: Has the coronavirus crisis changed you? How? What have you learnt from this experience?

 -Finalizar a lectura do e-reader e enviar o documento Readers

Tarefas de reforzo e recuperación (enviaranse por correo axs interesadxs)

 Workbook revision exercises units 1 to 5.

 -Padlet: Has the coronavirus crisis changed you? How? What have you learnt from this experience?

 -Finalizar a lectura do e-reader e enviar o documento Readers

 Enviar as tarefas con data límite mércores 17 xuño

 Cambio videoconferencia semanal:

 1ºBac A: Mércores 11.20-12.10

 1ºBac B: Martes 12.30-13.20

 Contacto: videoconferencia semanal, correo digv81@gmail.com, aula virtual.

Bioloxía e Xeoloxía

PROBAS DE RECUPERACIÓN

2ª AVALIACIÓN: Luns 8, ás 10:30h (aula virtual, carpeta de bioloxía )

1ª AVALIACIÓN: Luns 15, ás 10:30h (aula virtual, carpeta de bioloxía)

ACTIVIDADES DO 8 AO 19 DE XUÑO

As actividades previstas para a última quincena do curso, pódense consultar na aula virtual,na carpeta 

de Bioloxía.

Data límite de entrega: 18 de xuño

Resolución de dúbidas e envío de tarefas no correo electrónico: cuci.trasancos19@gmail.com
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Cultura Científica

As actividades  previstas para estes días  pódense consultar na aula virtual.

Resolución de dúbidas e envío de tarefas no correo electrónico: cuci.trasancos19@gmail.com

Física e Química

Comunicación a través  del correo electrónico  profeclasetic@gmail.com, Telegram, del Espazo Abalar, de la

plataforma Schoology y por videoconferencia en el Jitsi (tienen los horarios en el calendario de videoconferencias)

 Repaso temas para la recuperación.

 Recuperación: prueba oral individual y test online colectivo. Videoconferencias grupo G1.

 Los  que  no  necesiten  recuperar  materia  continuarán  avanzando  con  el  tema  10  del  libro.

Videoconferencias grupo G2.

Se enviará por correo o telegram cualquier material ajeno al libro de texto utilizado en clase.


