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1º ESO B

8 - 17 xuño 2020

Lingua Galega

TAREFAS    (8 de xuño ao 17 de xuño de 2020)

Expresión escrita 

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

Produciume unha gran ledicia a túa mensaxe. «Seguimos» respondiches á miña pregunta e iso quere dicir que sobes a

un barco en que eu vou ser o capitán. Mais non te asustes, eu vou ser un capitán diferente. Non darei ordes, só

suxestións para que vaias arribando a illas ata o de agora descoñecidas para ti. Chegará un momento en que non me

precises e sexas ti o que elixas as túas rutas. Mentres, eu ireiche facendo propostas. Serán tarefas para realizar,

enigmas para descubrir, que sei eu o que se lle pode ocorrer a este ser estraño do que xa dá idea o nome! E,

relacionada co nome, velaí a primeira tarefa. Busca un merlo branco. Implica na aventura os teus amigos. Por certo,

na próxima mensaxe fálame deles, quero saber con que tripulación contamos.

MARICA CAMPO, E Xoel aprendeu a voar (adaptación)

a. Indica que tipo de narración persoal é o texto que acabas de ler. Xustifica a resposta.

Entrada de blog.             Diario.                     Memorias.           Correo electrónico.

b.  Marca  que  elementos  dos  seguintes  consideras  que  faltan  neste  texto  para  completar  as  súas

características básicas.

Remitente, destinatario e asunto.                   Despedida.                         Saúdo.

Sinatura.                                                         Corpo.                                Posdata.

Funcionamento da lingua 

2. Localiza os ditongos e os hiatos e divide as palabras que os leven de todos os xeitos posibles coma se

fosen a final de liña.

"Biouteiro en flor"

O corvo estaba só na neve

e asistiu de esguello
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ao burbullar da terra de escura plumaxe.

Por algunha razón,

a tola toupa cega

amoreaba fariña de neve no fondo da tobeira

e alí iría roubala o sabugueiro

das mil poutas peludas.                                                                              

MANUEL RIVAS, Costa da morte blues (adaptación)

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

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)

4. Completa as frases coa palabra axeitada e ponlle acento diacrítico se lle cómpre.

• Ten a cabeza pelada como unha ________ de billar.

• A ave que posúe unha maior envergadura entre as súas __________ é o cóndor.

• O encoro de Belesar é unha das maiores ___________de Galicia.

• A cidade do Vaticano é coñecida como a Santa ___________.

• No medio do peito temos un ___________denominado esterno.

5. Copia os seguintes enunciados facendo as contraccións que cumpran.

• Trátase de unha persoa que deforma a realidade de o xeito que máis lle convén, pois nin isto que acaba de

comentar nin aquilo outro que dixo en a conferencia que deu en As Pontes se corresponde con a realidade nin tan

sequera en algo.

• En estas dúas máis pequenas non hai fallos, pero en aquelas outras máis grandes si.

• Con uns fala, pero outros evítaos mesmo en as ocasións en que cadran en algún xogo de educación física.

• Se en ese non o atopas, mira no outro de o dormitorio, que en algún de os dous ten que estar.

• Aínda que non sexa en isto que dixeches, é visto que, como nai e filla, en algo se parecerán.
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6. Completa coas palabras que van entre parénteses, facendo as contraccións e modificacións necesarias.

• É case un milagre poder vivir con __ ril de _______ que nin coñezo. (un, alguén)

• Con __ desculpa do _____ día, de _____ volta non zafas, que con _____ vez que te rías de nós xa chega. (a,

outro, esta, unha)

• Con __ lévome mellor e con ____ peor, pero de ____ sempre falamos. (uns, outros, algo)

• De __ vez fora Artur quen falara mal de __ de __, e hai que recoñecer que en __ si que tiña razón. (esoutra,

algún, eles, algo)

• Estaredes de _____ en que tanto estas medidas de ______ coma aquelas _______ de _______ vos benefician

máis a vós. (acordo, agora, outras, antes)

7. Indica a raíz ou lexema de cada palabra e se se trata dunha palabra simple, derivada ou composta. 

→subsolo       

→parasol

→veciño

→comedor

8. Completa con che ou te, segundo corresponda.

• Aínda que __ estarriques de vez, non __ preocupes, que ese cobertor tápa__ ben.

• Díxen__ que __ vin pola televisión?

• Se __ doen os cadrís, vai ao médico a que __ atenda.

• Non __ gabes tanto ni __ botes polas pozas, que aquí todos __ coñecemos.

• Se non __ gusta este traballo e o xefe de teu irmán __ parece mellor ca min, vai onda el a ver se __ contrata.

9. Conxuga os verbos que van entre parénteses en presente (de indicativo ou subxuntivo) ou en imperativo,

segundo corresponda.

• Se eu (reproducir) __________ a primeira parte do texto, ti xa non a (traducir) ___________.

• Mesmo que non (aparecer) __________ ninguén para me axudar, eu (producir) __________ cen queixos ao día.

• Aínda  que  alguén  (entorpecer)  ______________  a  marcha,  elas  (crer)  ________ que  a  caravana  acabará

chegando a tempo.

• Ti (rir) ________lle o chiste e eu quedo serio, (parecer) __________che ben?

• Aínda que ti non (competir) __________, eu (devecer) __________ por ver a carreira
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10. Reescribe estas oracións poñendo as formas destacadas nos tempos que se indican.

• Conduce  (pretérito perfecto de indicativo) Ana ata Lugo, e logo xa  anda  (pretérito perfecto de indicativo) co

coche Berto.

• Mellor que non sexas ti quen  aparece  (pretérito perfecto de indicativo) de último, porque, se non, aquí  perdes

(pretérito imperfecto de indicativo) un amigo.

11. Identifica o suxeito e o predicado destas oracións.

• A deusa comezou a sentirse acusada dun novo adulterio.

• Descubriron que se amaban.

• Os inmortais atenderon o seu pedimento.

• Era tan fermoso coma a súa divina nai.

Lingua e sociedade 

12. Indica se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmacións referidas ás linguas da Península.

Corrixe as falsas. 

-Todas as linguas da Península pertencen á familia latina. →

-Existe unha variedade do asturleonés que se fala en Portugal. →

-O éuscaro e o catalán só son oficiais no País Vasco e Cataluña. →

-O aranés non é lingua oficial. →

-O aragonés é lingua oficial en Aragón e parte de Navarra. →

-O galego é lingua oficial en Galicia, xunto co castelán.

Educación Literaria

13. Explica en que xénero literario encadrarías este texto e por que. 

O 24 de maio de 1863, un domingo, meu tío, o profesor Lidenbrock, volveu precipitadamente á súa modesta casa no

número 19 de Königstrasse, unha das rúas máis

antigas do barrio vello de Hamburgo.

A boa da Marta debeu pensar que se descoidara moito, xa que o xantar aínda empezaba

a ruxir no fogón da cociña.

«Pois se trae fame –pensei eu–, o meu tío, que é o home máis impaciente, vai bradar.»

JULES VERNE, Viaxe ao centro da Terra (adaptación)
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Xénero literario:

Explicación:

14. Indica a que xénero literario pertence cada característica. 

• Adoita estar escrito en verso. →

• Integra anotacións sobre como representar a obra. →

• Comprende as obras destinadas a seren representadas. →

• Nel é moi frecuente o uso de recursos estilísticos ou literarios. →

• Existe un narrador que relata os feitos.0

Francés

- Describirse y describir a alguien. 

- Pedir a alguien que haga algo. 

- Vocabulario del rostro y del cuerpo. 

- Personajes célebres. 

- Los adjetivos posesivos. 

- La concordancia y el lugar des adjetivo (continuación). 

- El adverbio interrogativo: combien (de)? 

- Repaso general de contenidos ya impartidos.

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

Educación Plástica

Ya nos quedan muy pocas sesiones para acabar, colgad todos los trabajos que os falten por entregar en las tareas

correspondientes del aula virtual y los que queráis en el corcho.

Los alumnos de 1º B tendréis de plazo hasta el viernes 12 de junio.

Los trabajos correspondientes a los dos primeros trimestres de obligada entrega que se reciban en una fecha

posterior  no  se  evaluarán  en  junio,  se  tendrán  en  cuenta  para  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre.

CUMPLID LOS PLAZOS.

En las clases que nos quedan seguiremos trabajando con las témperas. Toda la información acerca de las actividades

estará  colgada  en  el  aula  virtual,  como siempre  l@s alumn@s debéis  consultar  las  actualizaciones  que  se  van

poniendo sobre esta materia.

Los días de clase nos veremos en  las  videoconferencias,  donde podéis  preguntar  todas las  dudas sobre estos

trabajos o sobre los que tengáis atrasados. Está el enlace a la llamada en el curso de plástica de 1º ESO y en el de 
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Tutoría  de  1º  ESO, del  aula virtual.  Además está colocado  un “corcho”  en el  que los  alumn@s podéis  publicar

vuestros trabajos para que tod@s l@s veamos.

Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com

As tarefas asignadas consistirán en diversos exercicios de repaso e consolidación do estudado ata a data. Serán

actividades tanto de comprensión escrita e oral así como exercicios de gramática e vocabulario. Repasanrase os

puntos gramaticais estudados nas avaliacións anteriores.Haberá fichas e tamén actividades interactivas.

Reforzo de Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual  para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com.

As tarefas serán exercicios de repaso e afianzamento dos puntos gramaticais e do vocabulario vistos ata a data. As

actividades serán tanto fichas coma exercicios interactivos con solucionarios.

Programación

Terán que ir entregando e corrixindo as prácticas pendentes e facendo as novas, propostas semanalmente, nestas,

afondarán nos contidos abordados nas dúas primeiras avaliacións. Os traballos deberán subilos á aula virtual para a

súa corrección.

O método de traballo será o mesmo que o seguido durante todo o curso. Correo electrónico vicentetitor@gmail.c

om, app abalar e aula virtual.

Obradoiro de Música

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, que escriban al correo, pero tienen clases online.
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Matemáticas

DÍA TAREFA

Luns 8 de xuño Visualizar vídeos sobre resolución de ecuacións colgados 

na aula virtual.

Ecuacións 1:

https://www.youtube.com/watch?v=t6yIJQFzL0s

Ecuacións 2:

https://www.youtube.com/watch?v=J0IrLc2jtHM

Ler e estudar a teoría de ecuacións  ata resolución dunha

ecuación (incluída) na páxina 11 dos apuntes.

Facer o exercicio 14 do boletín de ecuacións.

Martes 9 de xuño Corrixir exercicio do luns.

Facer exercicios 16 e 18 do boletín.

Mércores 10 de xuño Corrixir exercicios do martes.

Facer exercicio 20.

Xoves 11 de xuño Corrixir exercicio 20.

Facer exercicio 47.

Venres 12 de xuño Corrixir exercicio 47.

Facer exercicio 21.

Actividades para o alumnado que non teña que facer recuperación de xeito telemático na semana do 15 de
xuño.  
No caso de ter que realizar o exame, recibirán unha mensaxe pola aplicación Abalar da que se solicitará
confirmación da súa recepción.
A SEMANA DO 15 DE XUÑO RESERVARASE PARA FACER EXAMES DE RECUPERACIÓN.

Lingua Castelá

Profesora: Begoña Canosa Hermida.

-Se corregirán las tareas pendientes de revisión colectiva a través de meet.ji.si. 

-Se hará una reflexión sobre lo que aprendimos en estos dos últimos meses en esta nueva situación. Lo haremos

oralmente, en los encuentros de meet.jit.si. 

Dirección de contacto: begonacanosahermida@gmail.com
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Xeografía e Historia

- A información das actividades realizarase a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO

- Para consultar calquera dúbida ou para devolver ao profesor os exercicios feitos para ser revisados a través de

GOOGLE DRIVE o CORREO GMAIL.

- Videoconferencia a través da  Plataforma Jitsi (luns 11’20 ---1º B)

8-11 xuño

Realización das preguntas 13-22 do boletín de traballo do  tema “A civilización romana” 

PRAZO DE ENVÍO: DESDE O LUNS 8 DE XUÑO ATA O XOVES 11 XUÑO INCLUÍDO

12-17 xuño

Realización da ficha de repaso dos temas “A civilización grega” e  “A civilización romana” 

PRAZO DE ENVÍO DA FICHA DE REPASO:  DESDE O VENRES 12 DE XUÑO ATA O MÉRCORES 17 XUÑO

INCLUÍDO

Bioloxía e Xeoloxía

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 1ª e 2ª AVALIACIÓN ( 2ª PARTE)

A data límite de entrega é o 15 de xuño. Consultar na aula virtual na carpeta de Bioloxía. ACTIVIDADES DO 

8 AO 19 DE XUÑO.

Realiza as seguintes actividades do tema 11: (Data límite de entrega: 18 de xuño) Páx.180 - Realiza un 

debuxo dunha bacteria, explicando as estruturas que a compoñen.

- Indica os tipos de bacterias segundo a forma que posúen.

- A que reino pertencen as bacterias?

Páx. 182 

- Por que os virus non se consideran seres vivos?, por que se consideran parasitos obrigados?

- Debuxa a estrutura dos virus, indicando os seus compoñentes.

- Realiza o esquema do proceso de infección dun virus.

Páx. 184 

- A que denominamos período de incubación?

- Cales son as principais vías de entrada dos microorganismos?
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Páx. 185 

- Define vacina. Cal é a utilidade das doses de recordo?

- Por que os antibióticos son un método curativo?

- Poderíamos curar un arrefriado con antibióticos?

- Escribe un exemplo dun antibiótico.

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

Educación Física

ACTIVIDADES PRÁCTICAS         

Plan de traballo  1.

Vídeos de youtube:

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.

Frecuencia: acotío: a e c , días alternos: b

a) Cardio 10 minutos ideal para principiantes

           gymvirtual

b)  Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos

           gymvirtual

      c)   Ganar flexibilidad/Principiantes
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Plan de traballo 3

     a)  Para desenrolo da flexibilidade:

          Rutina para ganar flexibidad y movilidad 

          Frecuencia: acotío.    


