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2º FP Básica Electricidade e Electrónica

25 maio – 5 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 directo, e así completar as explicacións que lles da por escrito e resolver as súas

dúbidas (martes, 13:20; venres, 10:30). 

O Plan de Recuperación, para o alumnado co módulo suspenso na avaliación final de módulos, iniciouse o luns día 18 de

maio, enviando a profesora un correo electrónico ao alumnado con actividades de vocabulario, lectura e gramática

relacionadas coa primeira unidade, Jobs. Repasouse o uso do Present Simple, tendo que facer unha proba online do

mesmo.

Novamente  a  profesora enviará  semanalmente,  por  correo  electrónico  e  a  través  de  Edmodo,  ao  alumnado as

actividades que terán que realizar en cada sesión. Unha vez rematadas, deberán envialas polo mesmo medio á súa

profesora.

Semana 25-29 maio

Deben ter realizada, antes do martes día 26, a proba online de  Present Simple colgada en Edmodo na semana

pasada.

Rematarase a unidade 1 cunha proba de vocabulario, unha actividade de comprensión oral, outra de expresión escrita

e diversos exercicios autoavalíables.

Semana 1-5 xuño

Traballarase o tema dos Hobbies e free-time activities, así como o uso do Present Continuous aplicado a situacións

que están a suceder no momento actual. O alumnado terá que realizar diversas actividades de vocabulario, lectura,

comprensión oral e gramática.

Haberá unha proba online de Present Continuous que o alumnado terá que realizar antes do venres día 5 de xuño.
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IM Redes de datos

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

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

Tema Fibra Óptica: Actividades Finais

Tema 6: Resumo Tema 6, Test final Tema 6, Actividades Finais e Exercicios de Exame Tema 6

As actividades poderán entregarse na Aula Virtual ou no enderezo hectorfilgueiras@edu.xunta.es 

As  actividades  poderán  entregarse  na  Aula  Virtual  ou  no  enderezo  hectorfilgueiras@edu.xunta.es

- Clase por videoconferencia os xoves de 12:30 a 14:00.

Comunicación e Sociedade II

Envío do traballo a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO.

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

25 maio

Actividades de recuperación:
L. Galega: O esquema.
Elaboración de esquemas a partir dun texto.

26 maio

Actividades de recuperación:
Tipos de Estado
Actividade para completar un esquema feito sobre os tipos de Estado.

28 maio

Actividades de recuperación:
L. Castellana: Texto argumentativo
Preguntas de comprensión relacionadas cun texto argumentativo.

29 maio

Actividades de recuperación:
Léxico y ortografía.
Actividades sobre léxico y parónimos (b/v)

1 xuño

Actividades de recuperación:

L. Galega. Texto dialogado

Actividade sobre un texto dialogado.
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2 xuño

Actividades de recuperación:

Civilizacións e culturas

Cuestións sobre o tema

4 xuño

Actividades de recuperación:

L. Castellana. El texto expositivo.

Cuestións relacionadas co texto.

5 xuño

Actividades de recuperación:

Ortografía ( signos de puntuación) e léxico

PROXECTO

Para os alumnos de 2º de fp básica que están co proxecto deberán entregarme partes do proxecto según o cadro 

seguinte:

25-29 DE MAIO DESDE 3.2 ATA 3.4 (ambos incluídos)

1-5 DE XUÑO DESDE PUNTO 4 A 5 (ambos incluídos)
Para dúbidas os alumnos poránse en contacto por medio do email lftrasancos@gmail.com 


