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2º PMAR

11-22 maio 2020

Tecnoloxía 

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

(Electricidade).

 Existe traballo de recuperación para aqueles alumnos que teñen algunha avaliación suspensa.

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

(sabelatecno@gmail.com).

 Realizaremos videoconferencias para todo o alumnado que poida (horario publicado na aula virtual).

Educación Física

PRÁCTICA    (Contidos procedimentais de condición física).

 Exercicios/actividades do traballo anterior: Plan de traballo 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. Sesións de condición física en youtube.

 Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:

a) Cardio 10 minutos ideal para principiantes

           gymvirtual

b)  Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos

           gymvirtual

     d)  Ganar flexibilidad/Principiantes

 Actividades do primeiro plan de traballo (Plan de traballo 1º) eran dúas:

a) Aerobic:

    clase de aerobic Uni Valdecaballeros

b) Pilates:

    Método Pilates- Entrenamiento en colchoneta

 Plan de traballo 3:  traballo/exercicios novos:
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Clase/sesión de condición física en youtube:

a)  Día 1/Entrenamiento en casa

      ORUX

      Exercicios moi doados. Son 8. Cun quentamento previo. A  intensidade pódese  

      regular polo número de repeticións ou de voltas.

      Son 21 sesións. Todas similares.

  b) FUNCTIONAL TRAINING 1

      ToGoGym By Zagros 

      Hai varios niveis.

      A dificultade dos exercicios é maior: algúns son equilibrios. A intensidade tamén  algo superior cá anterior.

  a) Para desenrolo da flexibilidade (por se queredes variar):

      Rutina para ganar flexibidad y movilidad     

 RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN   

 Os alumno que suspenderon a 1ª avaliación  (suspenderon por non entregar o traballo de teoría, todos, o 100 %) 

poderán recuperala presentando agora o traballo. O tema do traballo é a forza. Indicar exercicios para o desenrolo 

dos músculos máis importantes: un exercicio para traballar o cuádriceps, un exercicio para os xemelos, etc.

Poñede dibuxos ou fotos.

Enviádeme o traballo por correo.

 3ª AVALIACIÓN.

 NON hai que facer ningún traballo. NADA.

 2ª AVALIACIÓN

Traballo para os alumnos que levaron un 5 de nota na 2ª aval.

1. No caso de que non se faga o traballo queda a mesma nota: 2ª avaliación 5.

2. No caso de presentar o traballo de teoría se fará a media e se cambiará a nota.

3. No caso de ter problemas co ordenador, pódese facer unha foto a folla escrita e mandala por correo co móvil.

Se tedes algunha dúbida enviádelle un correo (margaritavizoso@edu.xunta.es).



Teñen un Padlet virtual y sus correos los 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 tenemos con todos clases online, los que no se conectan, es porque no

quieren, así que como les dije, ellos verán.

Iniciación ao Portugués

Como medio de traballo utilizarase Edmodo.

 Visionado de dúas publicacións en  Aula de Portugués de Edmodo sobre o 5 de maio, Dia Mundial da Língua

Portuguesa.

Poden deixar comentarios e valoración na propia aula virtual.

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.

Ámbito científico-matemático

Comunicación a través del correo de la profesora (yolandaromalde20@gmail.com), del Espazo Abalar y del Aula

Virtual del instituto.

➢ Boletín de repaso de números decimales, colgado en el aula virtual

Ámbito lingüístico-social

TAREFAS 11-22- maio-2020

 L. CASTELÁ

Páxina 173 do 2 ao 10 inclusive.

 L. GALEGA

Hermafrodita Certo día Afrodita, a deusa grega do amor, e Hermes, fillo de Zeus, miráronse intensamente.

E  descubriron  que  se amaban.  Tan  forte  foi  a  atracción  que  sentiron  como pouco  duradeiro foi  o seu

encontro. Pero da súa unión naceu un fillo, a quen seus pais chamaron Hermafrodito, fundindo nun só os seus

nomes gregos. Terminada a súa aventura, a deusa comezou a sentirse acusada dun novo adulterio. E vendo no

seu fillo unha testemuña viva da súa traizón, decidiu separarse del. Entregouno ao coidado das ninfas do

monte Ida para que o criasen e o educasen. Ao facer quince anos, Hermafrodito abandonou as súas 
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coidadoras e dispúxose a percorrer as terras gregas.  Era tan fermoso coma a súa divina  nai,  pero non

herdara dela o seu ardor amoroso. Ante os encantos femininos e as perspectivas de aventuras, timidamente

baixaba os ollos e retirábase.

Un día, ao andar por unha rexión sollía, a calor excesiva fíxolle buscar un lago en que refrescarse; espiuse e

mergullouse nas límpidas augas. A ninfa Sálmacis, espírito daquel lago, non tardou en ver o mozo. A visión

daquel fermoso corpo espertou nela a máis intensa paixón. Espiuse tamén e nadou áxil e graciosamente nas

augas  cálidas  e  azuis.  Fixo  todo  o  posible  por  conquistar  o  mozo,  pero  este  resistíase.  Desesperada,

enlazouno fortemente e suplicoulles aos deuses: «Debáteste en van, home cruel! Deuses! Axuda! Facede que

nada poida xamais separalo de min nin separarme del». Os inmortais atenderon o seu pedimento e os dous

corpos quedaron fundidos para sempre nun só ser, de dobre sexo.

1.  Le o texto Hermafrodita e responde. 

•  A qué xénero literario pertence este texto? 

•  Que historia conta?

•  Quen relata os feitos?

•  Cal é o personaxe principal? E os secundarios? 

     2. Cal é o tema desta historia?

3. Copia no caderno todas as palabras do texto que presenten a grafía B. 

 Responde

•  En que palabras o uso da grafía b responde a unha regra concreta? Explica cal é. 

•  Cales son as que non seguen unha regra? 

4- Copia do texto dous exemplos de enunciados que sexan frases e dous que sexan oracións.

5- Identifica o suxeito e o predicado destas oracións extraídas do texto.

•  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. 

-Indica cal é o núcleo do suxeito e cal é o núcleo do predicado.

 XOGOS:

https://youtu.be/FyKsw  dbp09k  

https://m.youtube.com/watch?v=J0OG_oMgHuU&feature=youtu.be
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Inglés

Tarefas de repaso e reforzo (fichas para descargar na aula virtual)

-Numbers

-TV programmes

-Subjects

-Articles a / an

-Plurals

-this, these, that, those

-there is/ there are

-2 textos con preguntas de comprensión

Contacto: videoconferencia semanal, correo digv81@gmail.com, aula virtual.

Valores Éticos

A que valores éticos fai referencia o seguinte vídeo. Explícao

https://www.youtube.com/watch?v=QjesQAunui8

O correo electrónico é cagigao@edu.xunta.es

Francés

- Los pronombres personales de complemento objeto indirecto. 

- Ce / Il + Être. 

- Expresiones de tiempo (2): dans, le...en / au. 

- El futuro próximo.  

- Algunos verbos: lire, écrire. 

- Civilización: fiestas en el mundo entero. 

- Diálogos sobre la temática de la lección. 

- Documentos de la Certificación del Delf A2.

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


