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2º FP Básica Electricidade e Electrónica

PLAN DE RECUPERACIÓN

8– 17 xuño 2020

Inglés

Como medio de comunicación no horario de clases co alumnado seguirá utilizándose, como ata agora, a plataforma de

EDMODO, no grupo Basic Vocational Training 2 1920, así como o correo electrónico. Utilízase a videoconferencia

mediante o JITSI MEET,  https://meet.jit.si/BasicVocationalTraining1920, para comunicarse e visualizarse en di-

recto, e así completar as explicacións que lles da por escrito e resolver as súas dúbidas.

Cada semana a profesora publica as tarefas e as envía ao alumnado do Plan de Recuperación por correo electrónico.

O alumnado ten que enviar por correo electrónico e/ou Edmodo as distintas actividades, así como facer as corres-

pondentes probas online.

Semana 8-12 xuño

Realizarán un test de gramática sobre a diferencia entre o Present Simple e o Present Continuous. O alumnado tera

que facer actividades de Vocabulario sobre Places (in a city and in a school) e Directions, así como de comprensión

oral e expersión e comprensión escritas.

16 xuño

Revisaremos o uso do Past Simple para falar de actividades pasadas, así como os verbos irregulares. Por último, fa-

rán unha proba de Past Simple e outra de Verbos Irregulares.

IM Redes de datos

Actividades Recuperación (Ver enunciados das actividades na Aula Virtual):

Tema 1 : Test final, Actividades Finais, Exercicios de Exame e Actividade de Cálculo direccións IP

Tema 2: Test final, Actividades Finais, Exercicios de Exame do Tema 2

Tema 3: Test final, Actividades Finais e Exercicios de Exame Tema 3

ata límite de entregas : Xoves 18 Xuño ás 14h. As actividades poderán entregarse na Aula Virtual ou no enderezo 

hectorfilgueiras@edu.xunta.es
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Comunicación e Sociedade II

Envío do traballo a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO.

Videoconferencia a través da  Plataforma Jitsi (venres,  11:20)

8 xuño

Actividades de recuperación:

L. Galega: Texto instrutivo

Preguntas de comprensión sobre un texto instrutivo.

9 xuño

Actividades de recuperación:

Repaso da I.G.M con actividades de comprensión.

11 xuño

Actividades de recuperación:

L. Castellana: Textos informativos.

Actividade sobre un texto informativo:  o Código de circulación.

12 xuño

Actividades de recuperación:

Léxico e ortografía en Lingua Galega e Castelán.

Exercicios de palabras con distintos significado segundo o xénero.

Exercicios de ortografía con diferenciación da escritura de palabras ( porque, por que...).

15-17 xuño

Atención aos alumn@s a través das clases na plataforma virtual e correo electrónico.


