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1º BACHARELATO B

25 maio – 5 xuño 2020

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

 Todo o alumnado ten superada as dúas avaliacións.

 Teñen unha nova proposta de traballo: Páxinas Web. Introdución HTML.

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

(juana.pololopez@gmail.com).

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.

Literatura Universal

-Comentario literario y actividad reflexiva y  creativa.

Tienen la tarea en el aula virtual.

Los informé a través del correo electrónico. 

Entregan todo a través de de Drive o del Aula Virtual.

chus.galego@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  tienen  que  enviar  los  vídeos  correspondientes,  con  las  prácticas,  al  correo.

Si tienen dudas, que escriban al correo, pero tienen clases online.
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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.

-  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: 
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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

     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.
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      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

- Expresar la decepción.

- Tranquilizar a alguien.

- Decir las ventajas y los inconvenientes de algo.

- Léxico: la seguridad.

- Los pronombres personales de complemento de objeto directo.

- El empleo del subjuntivo (repaso).

- El imperativo (repaso).

- El pluscuamperfecto.

- El condicional pasado.

- Civilización: Técnicas y progresos. 

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

Lingua Galega

TAREFAS   

Funcionamento da lingua 

1. Sinala que palabra ou palabras de cada serie deben levar acento gráfico e indica en cada caso en que lugar

e por que. 

• serio; recio; rubio; frio; silencio; medio.

• ruidiño; puiden; fluidez; muiño; ruinoso; muiñeiro.

• animais; rais; normais; fatais; industriais; mortais.

• destruiu; fuxiu; descubriu; impediu; fundiuse; miudiño.

• inercia; desconfianza; resonancia; media; recio; mania
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2. Escolle a norma de formación do feminino que lle corresponda a cada substantivo e escribe a forma 

feminina resultante.

• abusón -ÓN / -ONA →

• campión -ÁN / -ANA →

• ancián -ÓN / -OA →

• testán -ÁN / -Á →

3. Realiza a flexión de xénero dos seguintes substantivos e explica a regra que seguen. 

• anfitrión → REGRA:

• cónsul → REGRA:

• dentista → REGRA:

• aldeán → REGRA:

4. Indica o plural dos seguintes termos 

•álbum                     • atlas                      • bíceps               • sofá cama

• milfollas                • alfil                        • lapis                 • augarrás

• mísil                      • caracol                   • tren                  • virus

5. Completa estas oracións coas palabras hai, ai e aí, segundo corresponda.

• Non se lle oíu un ____ ao poñerlle a inxección.

• Moito tempo ______que non vou ao cine!

•_____ o tes, sacou todo con sobresaliente e non presume nada.

• _____, miña rula, quérote ben.

• ______ que ir á festa do Entroido este ano.

• Vén _____ o día da festa do patrón.

• Na beira do mar _____  moito que ver.

• _____ que ver canta xente vén.

6. Introduce o artigo determinado contraído coa preposición que corresponda nestas oracións.

• Pola mañá saín ____ casa ás oito e media e fun ____clase, logo ______ hora ____ recreo tiven que volver porque 

esquecera un caderno  ____ casa.

• Anda sempre ____carreiras, comendo ____poucos e por iso ____veces está nervioso.

• Facer as cousas ____ xeito e non ____ toas ou ____ chou é algo que eles nunca darán aprendido.
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• Como había moi pouca luz andabamos _____apalpadas, case _____ cegas; foi mágoa que rompésemos ese floreiro, 

pero non foi _____ mantenta.

7. Da lista que aparece ao final deste exercicio, escolle o vocábulo que corresponda a cada unha das 

seguintes definicións, tomadas dun dicionario.

-Sinal que fan as persoas coas mans, a cabeza ou os ollos, ou con outra cousa, para expresar algo sen palabras:

-Aparello en forma de cama portátil, moi lixeira, para levar enfermos ou feridos:

-Deixar unha cousa para máis tarde:

-Querer algo con moitas ganas:

-Conxunto de mobles, roupa e outros obxectos que se utilizan nunha casa:

-Sacar ou saír un tendón ou un óso do seu sitio:

-Apertar cos dedos un pouco de pel facendo dano:

-Conxunto de restos vexetais, como follas secas, palla, herba, fentos e outras malezas, que se botan nas cortes dos

animais para que estean secos e fagan esterco:

-Queimar ou queimarse unha cousa por fóra:

-Xoguete de madeira de forma case cónica que se fai bailar lanzándoo cunha corda:

-Agacharse dobrando os xeonllos e aproximando as nádegas aos calcañares:

-Parte interior dos froitos que non teñen óso:

-Conxunto de residuos que quedan despois de arder o carbón ou cando se funden os metais:

-Ánimos e forzas para facer algo:

Vocábulos 

1 aceno                          10 escorregar                19 acugular

2 adiar                           11 anicarse                    20 arume

3 beliscar                      12 buxaina                     21 celme

4 cerna                          13 desosar                     22 devecer

5 enxoval                      14 escordar                    23 acio

6 escoura                      15 estrume                     24 leme

7 minguar                     16 moxenas                   25 nocellos

8 paraxe                        17 acochar                    26 angarellas

9 azos                           18 carozo                       27 chamuscar
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8. Na lingua galega, os compostos fórmanse comunmente coa combinación  verbo + substantivo en plural,

frecuentemente usados para denominar instrumentos e aparellos. Sinala unha palabra composta con cada un

dos seguintes substantivos.

• latas:  abrelatas

• pasos: 

• gotas: 

• discos:  

• brisas:  

• lamas:  

• noces:  

• ríos: 

• rollas: 

Educación literaria 

9. Le o seguinte texto e resolve as cuestións que se propoñen.

A voz correu polas celas. Por segunda vez levaban na saca ao doutor Da Barca. Coma

se chegara ao límite da fatalidade, a cadea vomitaba todos os berros de desespero e

rabia acumulados naquel verán interminable de 1936. E os canos, as reixas, as paredes,

unha percusión feroz contaxiada entre homes e cousas.

No camiño, na beira da praia de San Amaro, Herbal que di: Este tócame a min. Asunto

persoal. 

Arrastrou ao doutor Da Barca ata o areal. Tombouno de xeonllos, dunha puñada no ventre. Colleuno polos cabelos:

Abre a boca, hostia. O canón nos dentes. Mellor que non mos rompas, pensou o doutor. Meteulle o canón. No último

momento, baixou a traxectoria.

Á mañá, recollérono unhas lavandeiras. Limpáronlle as feridas coa auga do mar. Sorprendéronas uns soldados. De

onde saíu este? De onde ía saír? Dese cárcere, coma os outros.

MANUEL RIVAS, O lapis do carpinteiro (adaptación)

a. Explica o marco narrativo do fragmento. 

b. Marca a opción correcta xustificándoa a continuación. 

No texto temos un personaxe principal e un secundario ____

No texto temos dous personaxes principais ______

No texto non se distinguen personaxes principais _______

c. Indica cal é o tempo externo e o tempo interno da anterior secuencia narrativa. 
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10.  Le atentamente a cantiga e resolve as cuestións que se propoñen:

a. Marca o tipo de cobras da cantiga. 

UNISONANTES ___                               SINGULARES ____

DOBRAS ___                                          ALTERNAS ____

b. Indica os recursos formais existentes. 

c. Indica o tipo de rima. 

Macho e consonante ___

Macho e asonante  ___

Femia e consonante ___

Femia e asonante ___

d. Indica o tópico que constitúe o tema principal da cantiga e comenta a orixinalidade do seu tratamento no poema.

Muitos dizen con gran coita d'amor

que querrían morrer, e que assí

perderían coitas; mais eu de mí

quero dizer verdad'a mia señor:

quería-me-ll'eu mui gran ben querer

mais non quería por ela morrer,

como outros morreron; e que prol ten?

Ca des que morrer non a veerei

nen boo serviço nunca lli farei.

Por end', a señor que eu quero ben

quería-me-ll'eu mui gran ben querer

mais non quería por ela morrer,

como outros morreron no mundo ja,

que depois nunca poderon servir

as por que morreron, nen llis pedir

ren. Por end', esta que m'estas coitas dá

quería-me-ll'eu mui gran ben querer

mais non quería por ela morrer,

ca nunca lli tan ben posso fazer

serviço morto, como se viver.

PAIO GÓMEZ CHARIÑO
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Inglés

 1ª semana  

Tarefas de ampliación

-Vídeo explicación gramatical “relative pronouns”

-Exercicios gramática pronomes relativos: Student's book páx. 122: ex. 1,2,3 e páx. 80: ex. 1,2

-For/ against essay: Student's book páx. 84: ex. 1,2,3,4, páx. 85: ex. 5,6,7 + Task (120 words)

-Padlet: a book recommendation

-Continuar lendo o e-reader

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

Workbook exercises unit 3

-Padlet: a book recommendation

-Continuar lendo e-reader

 2ª semana  

Tarefas de ampliación

-Reading “No Talking, Please” + exercicios de comprensión (arquivo para descargar)

-Listening “Money, money, money”+ exercicio multiple choice (arquivo e audio para descargar)

-Exercicios de gramática “defining / non-defining relative clauses”: Student's book páx. 122: ex. 4,5, páx. 81: ex. 

3,4,5,6 + grammar challenge

-Padlet: an exotic meal /a recipe / your favourite meal

-Continuar lendo o e-reader

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

-Workbook exercises unit 4

-Padlet: an exotic meal /a recipe / your favourite meal

-Continuar lendo e-reader

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

Lingua Castelá

-Entrega del trabajo de literatura de 3ª Evaluación. Y Exposición del mismo a través de la plataforma meet.jit.si.

-Práctica del comentario crítico y del resumen, así como de semántica y morfología.

-Práctica de Proposiciones subordinadas adverbiales.

Dirección de contacto: begonacanosahermida@gmail.com
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Filosofía

As seguintes tarefas enviaranse ao correo electrónico cagigao@edu.xunta.es

-Recuperación 2ª avaliación

Realizar as seguintes preguntas teóricas:

1º- Proceso de hominización e humanización ( relacionalos)

2º-Teorías sobre a orixe do home.Le o seguinte texto e di que concepción defende:   evolucionista ou fixista?

Razoa a resposta:

” Os séculos transmiten dun a outro este espectáculo grandioso, e o transmiten tal como o recibiron. Non hai

cambios nin alteracións, senón unha idea plena. Se manteñen as especies triunfando sobre a natureza, os 

tempos e o sepulcro.”  

3º-Le o seguinte texto e contesta ás preguntas :

a) Idea principal do texto.

b) En que consiste o etnocentrismo e o relativismo cultural.

“Dicía antes que o racismo, como todo prexuízo cultural, ten como referencia o etnocentrismo. Pode que 

podamos falar dun etnocentrismo normal, o que nos permite pensar e actuar nun marco de referencia. Pero 

sabemos que nosas conviccións, hábitos, pautas, prácticas, son nosas, non normais nin naturais. O normal e 

natural é, fóra de toda dubida, a variedade”.

  San Román, T., “Pluralidad y marginación”.

-Actividades de reforzo e ampliación.

- Ver os seguintes vídeos e contesta ás preguntas:

https://www.youtube.com/watch?v=x4EhF-HhdN4

https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y

-  Que acontecementos históricos do século V aparecen no vídeo

-  Que cambio prodúcese na filosofía

-  Que diferencias encontras entre os sofistas e Sócrates.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

DÍA TAREFA

Luns 25 de maio Ler e estudar 7.2 Aplicacións da derivada e 
“Aplicaciones de la derivada. Teoría y ejercicios”. Páxina 
1, 2 e 3Martes 26 de maio
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Xoves 28 de maio Facer exercicios resoltos 1 e 2 (páxina 6 e 7 de 
“Aplicaciones de la derivada. Teoría y ejercicios.”
Preguntar dúbidas a través do correo electrónico.

Venres 29 de maio Facer exercicios resoltos 3 e 4 (páxina 7 e 8 de 
“Aplicaciones de la derivada. Teoría y ejercicios.”
Preguntar dúbidas a través do correo electrónico.

SEMANA SEGUINTE  TAREFA AULA VIRTUAL SOBRE ESTA PARTE DO TEMA.

Correo electrónico pofemates@gmail.com, a Aula Virtual do centro e Abalar.

Economía

 Continuamos co horario clases virtuais. 

 Documentos en elaborados no blog portafolio 

 Materiais didácticos en Aula virtual IES Terra de Trasancos / DRIVE

 Consultas: Correo gmail /   Aula virtual

 Traballaremos: 

◦ Continuación: A proposta de valor. DAFO

◦ Macroeconomia (2) Equidade , sustentabilidade 

◦ Aspectos financeiros da Economía: Estabilidade de prezos  

◦ Reforzo temas anteriores 

Videoconferencia: os mércores, ás 11:20 h.

Latín I

1. Comunicación co alumnado a través da Aula virtual, videoconferencia e/ou correo electrónico.

2. Tarefas:

Contidos: afondamos na voz pasiva e iniciámonos nas oracións subordinadas adverbiais.

Tradución: texto “Los foros imperiales” para practicar a voz pasiva e frases para non esquecer o estudiado.

Análise e tradución “Theseus et Minotaurus”.

Actividades de repaso: oracións para analizar e traducir. Repasar e reforzar a morfoloxía e sintaxe da

primeira e segunda avaliacións.

Temas de actualidade  relacionados  coa civilización  latina  (etimoloxías,  paralelismos  sociais  e  históricos,

descubrimento dun personaxe ou obra con pistas, propostas de teatro...) que se irán subindo á Aula virtual ao

fío da actualidade.
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Os alumnos achegarán os seus textos analizados e traducidos, preferentemente, á Aula virtual no correspondente

enlace de tarefa. As actividades entregadas fora de prazo non se cualificarán.

O alumnado que participa nas videoconferencias pode corrixir os exercicios na sesión de clase e non será necesario

enviar as actividades.

Historia do Mundo Contemporáneo

A información das actividades enviarase ao e-mail do alumnado.

Videoconferencia a través da  Plataforma Jitsi (martes 11:20 e venres 10:30).

25 maio

Actividades de recuperación:

Repaso de conceptos do movemento obreiro

Actividades de ampliación:

A crise do 29: o crack da Bolsa.

Actividades sobre o crack do 29

26 maio

Actividades de recuperación:

A revolución da Comuna de París.

Actividades de ampliación: Teoría de Keynes

27 maio

Actividades de recuperación:

Tema 4. Potencias burguesas e novos Estados.

Preguntas sobre a política europea no último terzo do século XIX

Actividades de ampliación:

O New Deal

Comentario de texto sobre a actuación política de Roosevelt.

29 maio

Actividades de recuperación:

A situación dos Balcáns a finais do S.XIX.

Actividades de ampliación:
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Tema 9. A crise da democracia en Europa.

Cuestións sobre a situación de Europa previa á 2ª Guerra Mundial.

1 xuño

Actividades de recuperación:

Concepto de Imperialismo.

Vocabulario sobre os distintos conceptos relacionados co Imperialismo

Actividades de ampliación:

Totalitarismos

Actividades sobre as características dos totalitarismo.

2 xuño

Actividades de recuperación:

fases do Imperialismo

Realización dun esquema coas etapas do Imperialismo.

Actividades de ampliación:

Comentario de imaxes e textos sobre os totalitarismos.

3 xuño

Actividades de recuperación:

Os factores do Imperialismo

Comentario de imaxes e  preguntas sobre o Imperialismo

Actividades de ampliación:

A Italia fascista  e o nazismo.

Comparar os contextos de Italia e Alemaña nos anos 20 e 30.

Táboa con partidos hexemónicos, sistema político e vida social e cultural.

5 xuño

Actividades de recuperación:

Comentario de texto con preguntas sobre o Imperialismo

Actividades de ampliación:

A chegada ao poder de Mussolini e Hitler.

Confección de eixes cronolóxicos.
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Cultura Científica

As actividades  previstas para estes días,  pódense consultar na aula virtual, a partir do luns 25 de maio ás 8:30 h.

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


