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1º BACHARELATO A

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 añado 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

 Os alumnos e alumnas terán a súa disposición na Aula Virtual actividades de reforzo ampliación (Neumática).

 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  

 Os  alumnos  e  alumnas  terán  a  súa  disposición  no  blog  da profesora,  co  que  están  familiarizados,  as

actividades previstas para esta semana (Stop Motion).

 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).

Educación Física

PRÁCTICA         (Contidos procedimentais de condición física).

 Exercicios/actividades do traballo anterior (Plan de traballo 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. Sesións de condición física en youtube.

 Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:
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a) Cardio 10 minutos ideal para principiantes

           gymvirtual

b)  Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos

           gymvirtual

     d)  Ganar flexibilidad/Principiantes

 Actividades do primeiro plan de traballo (Plan de traballo 1) eran dúas:

a) Aerobic:

    clase de aerobic Uni Valdecaballeros

b) Pilates:

    Método Pilates- Entrenamiento en colchoneta

 Plan de traballo novo:  traballo/exercicios:

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)  FUNCTIONAL TRAINING 1

      ToGoGym By Zagros 

      Hai varios niveis.

      A dificultade dos exercicios é un pouco máis elevada; algúns son equilibrios.     

      A intensidade  tamén  algo superior.

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

      Rutina para ganar flexibidad y movilidad     

 RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN   

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

as capacidades físicas básica: resistencia ou velocidade. Elixir unha das dúas. Indicade, por exemplo: os métodos

para seu desenrolo, exercicios ou actividades, transformacións que se producen no organismo pola súa práctica, etc.

Podedes poñer dibuxos ou fotos.

Enviádeme o traballo por correo.

Data de entrega: abril e maio.
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3ª AVALIACIÓN.

 NON hai que facer ningún traballo. NADA.

2ª AVALIACIÓN

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

1. No caso de que non se faga o traballo queda a mesma nota: cinco.

2. No caso de presentar o traballo de teoría se subirá esa nota de cinco.

3. O traballo ten que ser sobre os temas seguintes: forza, flexibilidade ou bádminton, que son os tres contidos que

se imparten na 2ª avaliación. Escollede un deles.Para a forza e a flexibilidade, poñede, no traballo, métodos de

destramento, exercicios, desenrolo, cambios que se producen no corpo, progresión a seguir, etc. podedes poñer

fotos. Regulamento no caso de facelo sobre bádminton: o xogo, a puntuación ou tanteo, saque ou serizo, accións

permitidas e accións non permitidas, etc.

4. Data de entrega: abril e maio.

5. No caso de ter problemas co ordenador, pódese facer unha foto a folla escrita e  

    mandala por correo co móvil.

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

Francés

Los adjetivos indefinidos.  La formación de los adverbios de modo. El subjuntivo presente.  Varios textos sobre

lugares de vacaciones. La contaminación y la protección del entorno. 

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

Linguaxe e Práctica Musical

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

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

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

Lingua Galega

Continuar coas actividades publicadas o día 18 de abril sobre Literatura Medieval.

 Continúa a cantiga…
Ondas do mar de Vigo, 
Se vistes meu amigo. 

E, ai Deus, se verra cedo!
Ondas do mar levado, 
Se vistes meu amado. 

E, ai Deus, se verra cedo!
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 Inventa unha cantiga cunha temática actual, partindo do seguinte verso inicial... 
Antes eras un colega… 

 Busca información sobre o Neotrobadorismo.

Introducirá novas tarefas na segunda semana de maio.

Asemade, o alumnado ten á súa disposición material de reforzo nesta e nas semanas nas que non teñen exercicios

para faceren.

Debuxo Técnico I

Trazado geométrico de piezas en perspectiva isométrica.

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.

Esta semana deberán entregar las láminas hechas en la anterior.

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

O departamento de filosofía vai utilizar como medio de contacto o correo electrónico (cagigao@edu.xunta.es ).

1º- Actividades de recuperación da 1ª avaliación:

- Dos dous textos seguintes di cal é mitolóxico e cal filosófico e explica a túa resposta (utiliza as características 

diferenciadoras entre mito e logos)

“Ao principio, só había o caos. A continuación xurdiu Gea (a terra) de Tartarus, tenebroso dende o máis

profundo e Eros (Amor) un elemento primordial  que non se debe confundir con Eros ou Cupido, fillo de

Afrodita. Do caos pola acción de Eros xurdiu Erebros (a escuridade), cuxos dominios se estenderon por baixo

de Gea e Nyx (escuridade ou noite). Erebos e Nyx orixinaron Eter e Hemera (o día) que respectivamente

personificaron a luz celeste e terrestre.

Coa luz, Gea gañou personalidade e comezou a criar por si só. Así xurdiu Urano (O ceo estrelado). Tamén

produciu as altas montañas. Urano mirou a súa nai dende os altos picos e botou unha choiva fértil sobre ela,

dando así a luz herbas, flores e árbores cos animais que formaban como procesión para cada planta. O
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 exceso de chuvia fixo que os ríos fluísen e ao encher o fondo os lagos e mares se orixinaron, todos eles

deificáronse co nome de Titán”.

"Tales, afirma que o pricipio é o agua, polo que tamén declarou que a terra está sobre agua. Concibiu tal vez

esta suposición por ver que o  alimento de todas as cousas é húmedo e porque do húmedo nace do propio calor

e por el vive. E é que aquilo do que nacen é o principio de todas as cousas. Por iso concibiu tal suposición,

ademáis de porque as semillas de todas as cousas teñen natureza húmeda e o agua é o  principio da natureza

para as cosas húmedas.»" 

- Explica as circunstancias que favoreceron a aparición da filosofía.

2ª Actividades de ampliación da primeira avaliación .(para os que á teñen aprobada)

Visualiza o seguinte video que contesta ás preguntas seguintes:

-Quen eran os filósofos Jonios?

-Onde sitúan o arjé?

-Por que son importantes?

https://www.youtube.com/watch?v=lebpaJnA10U

Lingua Castelá

Tienen la tarea en el Aula Virtual. 

Deben entregar antes del 10 de mayo todo lo que está pendiente:

 Presentación sobre un escritor o escritora de los siglo XVIII-XIX

 Actividades sobre un texto de La Peste de Albert Camus.

 Comentario literario de “Los ojos verdes” de Bécquer.

 Actividades sobre La vida es sueño de Calderón de la Barca.

Los informé a través del correo electrónico y lo tienen todo en el Aula Virtual.

Entregan todo a través del correo o de drive: chus.galego@gmail.com

Inglés

Tarefas de ampliación (aula virtual, tema 8)

-Texto: Teeth Meet technology con varios exercicios de comprensión

-Listening: Gift Giving con exercicio de comprensión

-Coronavirus lesson (vocabulary, listening UK Prime Minister, several short videos with questions and opinion essay)

-The causative: Student's book p. 67: exercises 6,7 + grammar challenge
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-Padlet:a film recommendation

-Continuar lendo o e-reader elixido

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

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

Bioloxía e Xeoloxía

-  Debuxa un cromosoma metafásico e indica as súas diferentes partes mediante frechas. Que relación existe entre

cromatina e cromosoma? É idéntico o material xenético dos cromosomas homólogos? E o das cromátidas irmás?

Razoa a túa resposta.

- En relación ás seguintes macromoléculas: dipéptido, ácido desoxirribonucleico e disacárido. Indica  en cada caso os

compoñentes moleculares que os forman. Explica e representa o tipo de enlace que se establece entre os devanditos

cornpoñentes

- En que se diferencia a profase da mitose das profase I da meiose? Razoa a  resposta.

- Exercicios para o alumnado coa segunda avaliación suspensa (1ª parte):

1. Indica, por orde, os niveis de organización dos seres vivos.

2. Explica a estrutura da auga.

3. Fai un esquema  da molécula da ß-D-glicopiranosa.

4. Explica os principais tipos de polisacáridos.

5. Realiza o esquema da reacción de esterificación dun triglicérido. 

6. Indica os  principais   lípidos e a súa función.

7. Realiza un  esquema  do enlace peptídico.

8.Explica as funcións das proteínas.

9. Fai un esquema do enlace fosfodiéster.

10.  Explica a estrutura da molécula do ADN

11. Como son as cadeas do ADN entre elas?, como se unen?, cal é a principal diferencia do ARN  en canto á pentosa e

ás bases ? 

12. Indica as  diferenzas entre as células eucariotas e procariotas. 

13. Explica a función dos seguintes orgánulos:

a) Retículo endoplasmático

b) Aparello de Golgi

c) Mitocondrias

d) Vacúolos
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14. Dada a cadea de ADN                                             5’ ---- CCTAGTCAGT---3’

a) Escribe a secuencia da cadea complementaria

b) Escribe a secuencia de ARNm transcrito .

c) Explica os tipos de ARN

15. Explica a meiose.

16. Realiza un cadro comparativo da mitose e a meiose.

 

Envío das actividades e resolución de dúbidas a través do correo electrónico

  cuci.trasancos19@gmail.com

Cultura Científica

- Lectura dunha noticia científica aparecida nos xornais desde o 13 de marzo ata hoxe.

- Coméntaa ( indica o xornal e a data) .

Envía a noticia e o comentario a:

cuci.trasancos19@gmail.com


