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2º BACHARELATO A

8 – 17 xuño 2020

Lingua Castelá

-Repaso de los libros de lectura. Ficha con fragmentos de las obras en el Aula Virtual. Tarea voluntaria.

Correo de contacto: chus.galego@gmail.com

 Lingua Galega

Actividade de carácter voluntario para o alumnado que vaia ás ABAU de xullo:

Repaso de diferentes contidos e comentarios  a partir de textos modelo Selectividade.

Sesión de videoconferencia os luns ás 9:20.

Clase presencial o mércores ás 10:30

As tarefas serán enviadas polo correo habitual .

Latín II

Comunicación coas alumnas a través da Aula virtual, correo electrónico 

videoconferencias cando elas o demandan.

Clases presenciais os martes de 10:30 a 12:10.

Tarefas:

Análise morfolóxico e sintáctico e tradución de textos de Eutropio para a preparación do exame de ABAU.

As alumnas recibirán no seu correo os textos corrixidos con anotacións á marxe.

As alumnas achegarán os seus textos analizados e traducidos, preferentemente, á Aula virtual no correspondente

enlace de tarefa.

Repaso guiado da teoría para o exame de ABAU.



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

    

Historia de España

Envío do traballo a realizar, consulta de calquera dúbida ou entrega ao profesor dos exercicios feitos para ser

revisados  a través de GOOGLE DRIVE OU CORREO GMAIL.

Videoconferencia a través da  Plataforma Jitsi (martes,  17:10)

8-19 xuño

PREPARACIÓN DAS ABAU 

- Boletín de exercicios de repaso período  1788-1875

- Composición de textos sobre a política económica do réxime franquista

(PRAZO DE ENTREGA VOLUNTARIA  19 DE XUÑO)

Inglés

 Nestas dúas próximas semanas  haberá aulas presenciais e virtuais de preparación das probas Abau

 Transformacións de distintas estructuras

 Exercicios de Conectores

 Traducción de oracións para seren usadas en composicións

 Exercicio de Fonética ( discriminación de vocais e consoantes )

 Práctica de exame tipo Abau , incluíndo resume, preguntas decomprensión, sinónimos )

 En todos os cursos haberá  clase de videoconferencia a través da plataforma Jitsi Meet  no horario estable-

cido . As tarefas propostas envíanse ao meu correo electrónico para a súa revisión  

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

Economía

 Clases presenciais : Luns 10:30 a 12:10- Preparación ABAU 

 Documentos elaborados no blog portafolio 

 Materiais didácticos en Aula virtual IES Terra de Trasancos / DRIVE

 Consultas: Correo gmail /   Aula virtual.

  Videoconferencias: mércores, ás 10:30 h.
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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)

Clases presenciales voluntarias

Resolución de los exámenes de ABAU:

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/ELVINAF2B8fb2/document/Quimica2.html


