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2º PMAR

Tecnoloxía 

Os alumnos e alumnas terán a súa disposición na aula virtual actividades de reforzo e ampliación dos contidos que

se estaban traballando ata este momento. 

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

AbalarMobil. 

As familias xa están avisadas mediante AbalarMobil da existencia de material na aula virtual.

Educación Física

Traballo sobre Primeros auxilios (só alumnado pendente de entrega)

a) Teoría.
Realizar un traballo escrito:
Tema: "Modalidades de hóckey" (hóckey sala, hóckey xeo, herba e patíns).
Extensión:  unha cara (en total, para os catro).
Contidos mínimos: número de xogadores, regras máis básicas/ importantes e paises onde se practica.
Presentación: en papel.
Data de presentación: a sinalar polos alumnos cando voltemos ao instituto.
(Esta información é necesaria para que os alumnos poidan adiantar traballo).

b)  Práctica.
 Deportes de cooperación/oposición: iniciación ao voleibol e hóckey sala.
Propoño, aínda non sendo contidos desta avaliación, facer algún exercicio físico ao ser necesario para 
contrarrestar os efectos do sedentarismo.

 Actividade física a realizar cos seguintes vídeos en youtube:

  Pilates: Método Pilates - Entrenamiento en colchonetas (Parte 1 e Parte 2)
  Aerobic: clase de aerobic Uni Valdecaballeros

Contacto: margaritavizoso@edu.xunta.es

Canto Coral

Comunicaranse pola Aula Virtual con actividades de repaso tanto prácticas con instrumento como prácticas de

lenguaxe e teoría no  horario de clase. 

Iniciación ao Portugués

Como medio de traballo utilizarase Edmodo.

O alumnado debe seguir as actividades que a profesora vaia colgando: vídeos, diálogos, pequenos textos, e outras



Ámbito científico-matemático

Espazo Abalar,correo: yolandaromalde20@gmail  

FÍSICA-QUÍMICA :Leer la teoría y realizar las actividades marcadas el último día de clase de las fotocopias que

se entregaron

MATEMÁTICAS: leer la teoría e ir haciendo los ejercicios del  tema de ecuaciones de primer grado que se

mandarán en apuntes.

Ámbito lingüístico-social

-L. Galega:

-Exercicios das relacións semánticas.

-Exercicios de ortografía.

L. Castelá:

-Exercicios de significados de palabras e relacións semánticas.

-Exercicios de expresión e comprensión.

Inglés

Empregará  a  Aula  Virtual  do  instituto  para  colgar  todas  as  actividades  e  o  seu  correo  corporativo

dianagaldo@edu.xunta.es para que envíen as tarefas escritas: 

- rematar unha ficha de gramática que non rematamos o último día (a teñen eles)

- 2 readings (na aula virtual)- enviar respostas por correo dianagaldo@edu.xunta.es

- online exercises (listening, grammar and vocabulary - enlaces na aula virtual)

- repasar vocabulario e gramática da libreta


