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3º ESO A

8 – 17 xuño 2020

Física e Química

 Comunicación  a través de  mi  correo (tamaracercido@gmail.com),  del  Espazo Abalar,  del  aula virtual  del

instituto y por videoconferencia en el jitsi (tienen los horarios de cada grupo en el aula virtual y en el calendario)

 Finalizar actividades propuestas anteriormente cuya fecha de entrega acaba en esta quincena

 Actividades de repaso de las primeras tres unidades didácticas, los cuales tendrán 24 horas para realizarlos.

        Martes 9 Junio abrirá el test de evaluación de la U.D.1

         Viernes 12 Junio abrirá el test de evaluación de la U.D.2 y la U.D.3

Matemáticas

Estará  disponible  en  el  correo  eléctrónico  isacartrasancos@gmail.com.  Cada  día  colgará  en  el  aula  virtual  las

instrucciones de lo que hay que hacer en esa hora de clase. Ellos ya tienen PDFs con ejercicios y añade alguno a

mayores dependiendo de las dudas que tengan.

Matemáticas pendentes de 2º ESO

Ao comezo de cada semana, na aula virtual, terán exercicios para facer no caderno.

Deben entregalos antes do venres ás 14:10 e dareilles indicacións para resolvelos de forma correcta. 

Tecnoloxía 

 Nestes período os alumnos e alumnas terán que realizar e entregar as tarefas que teñan pendentes de facer

da aula virtual: actividades de reforzo, recuperación e ampliación (Electricidade e Centrais eléctricas). Non

hai tarefas novas.     

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

(juana.pololopez@gmail.com).

 Realizaremos videoconferencias para todo o alumnado que poida (horario publicado na páxina web do centro).

Educación Física

TEORÍA

1ª AVALIACIÓN: RECUPERACIÓN  
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-  Os alumno que suspenderon a 1ª avaliación poderán recuperar presentando un traballo.

-  Os alumnos que teñan na media aritmética das notas da 1ª e da 2ª avaliación, aprobado, non teñen a obriga de 

facer a recuperación.

- Os alumnos que queiran subir nota facendo o traballo do terceiro trimestre, deberán realizar antes o traballo para

recuperar a 1ª avaliación

-  O tema do traballo é (teoría da avaliación impartida na aula) sobre unha das catro capacidades físicas básicas: 

resistencia, forza, velocidades e flexibilidade. Elixide unha das catro.

- Indicade os métodos para seu desenrolo/sistemas de adestramento. Contido  básico.

- Podedes poñer debuxos ou fotos.

- Extensión: dúas caras máximo.

- Presentación: o traballo envíase por correo electrónico.

- Entrega: data límite o 15 de xuño.

 2ª AVALIACIÓN

Traballo para os alumnos cun 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.

-   Traballo sobre os deportes acuáticos e deportes na natureza.

-   Para realizar a actividade do terceiro trimestre, hai que facer antes o traballo da 2ª avaliación.

Se tedes algunha dúbida, enviádeme un correo.

 3ª AVALIACIÓN/TERCEIRO TRIMESTRE

►  Actividade reforzo/ampliación

Realizar un traballo sobre o deporte acuático: “Remo”.

Indicacións:

- O traballo ten dúas partes. Unha primeira sobre o remo olímpico e a segunda parte sobre o remo non olímpico.

- Contidos básicos: criterio xerais, características básicas e modalidades.

- Presentación: envíase por correo electrónico.

- Entrega: data límite o 15 de xuño.

- Valoración: poderá subir a nota 0´5 máximo.

Para realizar o traballo, o alumno ten que facer con anterioridade o traballo para recuperar a 1ª avaliación e o 

traballo da 2ª .

Se tedes algunha dúbida, enviádeme un correo.

PRÁCTICA  



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

    

Plan de traballo 1.

a) Aerobic:

    clase de aerobic Uni Valdecaballeros

b) Pilates:

    Método Pilates- Entrenamiento en colchoneta

Plan de traballo 2.

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.

2.2. Sesións de condición física en youtube.

Frecuencia das sesións: acotío.

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

 Plan de traballo 3.

 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) FONCTIONAL TRAININ 1

      ToGoGym By Zagros 

      Hai varios niveis.

      A dificultade dos exercicios é maior: algúns son equilibrios. A intensidade    

      tamén  algo superior cá anterior.

      Frecuencia: días alternos.

  c) Para desenrolo da flexibilidade:
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      Rutina para ganar flexibidad y movilidad 

      Frecuencia: acotío.    

( margaritavizoso@edu.xunta.es ).

Francés

- Describir una acción en curso. 

- Decir lo que se acaba de hacer. 

- Hablar de una acción en el futuro próximo. 

- Comparar. 

- Relatar lo que dijo alguien por medio del estilo indirecto. 

- La interrogación. 

- Repaso general de contenidos ya impartidos. 

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

Lingua Galega

TAREFAS  (8 de xuño ao 17 de xuño de 2020)

Expresión escrita 
1. Le o seguinte texto e resolve as cuestións que se propoñen a continuación.

Última vontade

A Coruña, verán de 1936. Bebel García morre fusilado. Bebel é zurdo para xogar e para pensar. No estadio, pon a
camisola do Dépor. Á saída do estadio, pon a camisola da Xuventude Socialista. Once días despois da cuartelada de
Franco, cando acaba de facer vinte e dous anos, enfronta o pelotón de fusilamento:
–Un momento –manda. E os soldados, galegos coma el, futboleiros coma el, obedecen.
Entón Bebel abre a petrina, lentamente, botón tras botón, e de cara ao pelotón bota
unha longa mexada. Despois fecha a petrina:
–Agora si.
EDUARDO GALEANO, Espellos, unha historia case universal (adaptación)

a. Que tipo de texto narrativo é o anterior? Marca. 

Conto            Novela               Diario            Crónica             Biografía               Noticia

b.  Xustifica  brevemente  por  que  o  fragmento  anterior  constitúe  unha  narración  dese  tipo,  atendendo  á
caracterización dos personaxes. 

2. Le o seguinte texto e responde as preguntas.

No completo silencio que acolleu esas palabras, a meiga á dereita inclinouse cara adiante, de forma que Harry puido
ver por vez primeira a Dolores Umbridge.
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Pensou que se parecía moito a un sapo enorme e pálido. Era bastante achaparrada e tiña unha cara larga e fofa, con
moi pouco pescozo, e unha boca enorme e flácida.
Os seus ollos eran grandes, redondos e algo saltóns. O pequeno gorro de veludo negro pousado sobre o seu cabelo
crecho e curto mesmo lle fixo pensar nunha mosca enorme que estaba a piques de ser devorada por unha lingua longa
e pegañenta.
A meiga falou cunha voz aguda, cantareira e infantil que sorprendeu a Harry, xa que esperaba que croase.
Tras intervir, ela ceibou unha risa fría que fixo que os pelos da caluga de Harry se puxesen de punta. Algúns
membros  do  Tribunal  Superior  de  Maxia  riron  con  ela.  Non  podía  estar  máis  claro  que  ningún  deles  estaba
divertíndose de verdade.

J. K. ROWLING, Harry Potter e a Orde do Fénix (adaptación)

a)  Que tipo de descrición de persoa aparece no texto anterior? Marca. 
Etopea.                                  Prosopografía.                                 Retrato.
b) De que tipo de descrición se trata, atendendo á perspectiva do emisor? Escolle.
Obxectiva.                               Subxectiva.
c) Cres que a descrición de Dolores Umbridge se podería considerar unha caricatura?    
Explícao. 

Funcionamento da lingua 

3. Coloca os acentos diacríticos que faltan no seguinte texto.

Chucho Monteiro detense a beira do camiño de Castrillón. Remontou amodo a encosta da carballeira, levando na man
unha pola de loureiro verde, e agora senta nas pedras do valado a carón do camiño. Pasear sen presas polo monte e
unha cousa que o corpo lle pide, e un dos labores que mais tempo lle ocupa. Coloca a pola de loureiro debaixo do
brazo, frega as mans para sacudirlles o po, saca tabaco e mistos, fai un pito e acéndeo.
Desde alí  divisa o val  de Riba; e mais lonxe, o pe dos montes de Lendo, os lugares da Raposeira, o Muíño e o
serradoiro de Pitoques, na estrada de San Román a Noicela.

XURXO BORRAZÁS,
Criminal (adaptación)
4. Pon, nos espazos marcados en que acaian, os pronomes que aparecen entre parénteses. Pode haber máis
dunha posibilidade correcta nalgúns casos; fai os cambios necesarios nas formas verbais para a opción que
elixas.

• Non ___ souben___ pedir___ correctamente (llo).
• ___ queres___ botar___ auga aos convidados (lles), ou esperas que ___ bote___ eu (llela)?
• Nada ___ parece___ ben (lle) e todo ___ toma___ a mal (o).
• Demasiado ___ deron___ (lle) os pais ao fillo para o ben que este ___ portou___ con eles (se).
• E, daquela, ___ comentaron___ (che) que ___ viran___ (o) na festa cos da súa clase?

5. Completa con che ou te, segundo corresponda.

• Aínda que __ estarriques de vez, non __ preocupes, que ese cobertor tápa__ ben.
• Díxen__ que __ vin pola televisión?
• Se __ doen os cadrís, vai ao médico a que __ atenda.
• Non __ gabes tanto ni __ botes polas pozas, que aquí todos __ coñecemos.
• Se non __ gusta este traballo e o xefe de teu irmán __ parece mellor ca min, vai onda el a ver se __ contrata.
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6. Escribe as formas verbais correspondentes ás seguintes persoas, tempos e verbos.

-3.ª pers. sg. do pretérito perfecto de indicativo de caber.
 1.ª pers. pl. do pretérito imperfecto de subxuntivo de traer.
 2.ª pers. pl. do presente de indicativo de pór.
 2.ª pers. sg. do presente de subxuntivo de estar.
 3.ª pers. sg. do presente de subxuntivo de equivaler.

7. Conxuga os verbos que van entre parénteses en presente (de indicativo ou subxuntivo) ou en imperativo,
segundo corresponda.

• Se eu (reproducir) __________ a primeira parte do texto, ti xa non a (traducir) ___________.
• Mesmo que non (aparecer) __________ ninguén para me axudar, eu (producir) __________ cen queixos ao día.
• Aínda  que  alguén  (entorpecer)  ______________  a  marcha,  elas  (crer)  ________ que  a  caravana  acabará
chegando a tempo.
• Ti (rir) ________lle o chiste e eu quedo serio, (parecer) __________che ben?
• Aínda que ti non (competir) __________, eu (devecer) __________ por ver a carreira

8. Reescribe estas oracións poñendo as formas destacadas nos tempos que se indican.
• Conduce  (pretérito perfecto de indicativo) Ana ata Lugo, e logo xa  anda  (pretérito perfecto de indicativo) co
coche Berto.
• Mellor que non sexas ti quen  aparece  (pretérito perfecto de indicativo) de último, porque, se non, aquí  perdes
(pretérito imperfecto de indicativo) un amigo.

9. Realiza a gradación por comparación do xeito indicado. 

• (IGUALDADE)  Teu pai non é ________antipático ________ dicían.
• (INFERIORIDADE)  Ten _______ pelo no corpo ______ min.
• (SUPERIORIDADE)  Ten que agardar ________ calado _______ estivo ata agora.
• (IGUALDADE)  As súas amigas son______ formais ________ ela.

10. Escolle a opción correcta para clasificar cada un destes substantivos extraídos do texto. 

• meiga → concreto           abstracto                      • Dolores → común       propio
• cabelo → contable          incontable                    • verdade → concreto    abstracto
• Tribunal → individual    colectivo                      • pelos → contable         incontable

11. Fíxate nos seguintes substantivos. 

a) Cambia o xénero dos seguintes nomes.

• avoa → • alemán →
• lacazán → • xudía →
• musulmán → • bretoa →

b) Escribe o plural destes nomes. 
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• papel → • cantil →
• rapaz → • carné →
• animal → • lei →

Lingua e sociedade 
12. Responde as seguintes cuestións

• Cales son as linguas que teñen rango de oficialidade nalgún dos territorios do Estado español?
• Que norma xurídica recoñece o galego como «a lingua propia de Galicia»?
• Que se entende por bilingüismo individual?

Educación Literaria

13. Le a seguinte cantiga e resolve as cuestións que se propoñen.

Ai ondas que eu vin veer,
se me saberedes dizer
por que tarda meu amigo sen min.

Ai ondas que eu vin mirar,
se me saberedes contar
por que tarda meu amigo sen min.
MARTÍN CODAX

a) Escribe as dúas razóns fundamentais que fan desta composición unha cantiga de amigo. 
b) Identifica se se trata dunha cantiga de refrán ou de mestría.
c)  Indica se a composición se pode encadrar nalgún subtipo específico de cantigas de amigo tendo en conta o seu
tema ou ambientación.

14.  Completa os ocos, tendo en conta que esta cantiga de Bernal de Bonaval non é de mestría. Sinala
ademais as dúas marcas inequívocas polas que sabemos que a anterior é unha cantiga de amor. 

A Bonaval quero eu, mia señor, ir
e des quando eu ora de vós partir
os meus ollos non dormirán.

Irme hei, pero me é grave de fazer,
e des quando eu ora de vós toller
______________________________

Todavía ben será de provar
de me ir; mais des quando eu de vós quitar
_________________________________

Música
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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.

Lingua Castelá

Profesora: Begoña Canosa Hermida.

-Se corregirán todas las actividades que están hechas y aún no han sido revisadas colectivamente en las sesiones

consensuadas con los alumnos (meet.jit.si).

-Se comentarán los fallos más frecuentes detectados en los cuadernos de los alumnos, ya revisados por la 

profesora.

Dirección de contacto: begonacanosahermida@gmail.com

Cultura Clásica

1. Comunicación co alumnado a través da Aula virtual, videoconferencia e/ou correo electrónico.

2. Tarefas:

Actividades de repaso de mitoloxía e sociedade: unha actividade para cada sesión.

Temas de actualidade relacionados coa civilización clásica (etimoloxías,  paralelismos sociais e históricos,

enlaces con museos ...) que se irán subindo á Aula virtual ao fío da actualidade.

As solucións publicaranse os venres de cada semana.

Os alumnos achegarán as súas actividades, preferentemente, á Aula virtual no correspondente enlace

de tarefa. A data límite de entrega é o xoves de cada semana e as solucións publícanse o venres. As

actividades entregadas fora de prazo non se cualificarán.

Educación Plástica

Ya nos quedan muy pocas sesiones para acabar, colgad todos los trabajos que os falten por entregar en las tareas

correspondientes del aula virtual y los que queráis en el corcho.

Los alumnos de 3º A tendréis de plazo hasta el miércoles 10 de junio.

Los trabajos correspondientes a los dos primeros trimestres de obligada entrega que se reciban en una fecha

posterior  no  se  evaluarán  en  junio,  se  tendrán  en  cuenta  para  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre.

CUMPLID LOS PLAZOS.

En las clases que nos quedan seguiremos trabajando con las témperas. Toda la información acerca de las actividades

estará  colgada  en  el  aula  virtual,  como siempre  l@s alumn@s debéis  consultar  las  actualizaciones  que  se  van

poniendo sobre esta materia.



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

    

Tenéis el enlace a la llamada en el curso de plástica de 3º ESO del aula virtual y éstas seguirán realizándose en el

horario habitual de clases.

Xeografía e Historia

A información das actividades realizarase a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO.

Videoconferencia a través da  Plataforma Jitsi (mércores, 10:30).

8 xuño

Actividades de recuperación:

Tema 4. Minaría, enerxía e industria.

5. Nacemento e desenvolvemento da industria.

Esquema da industria atendendo as características iniciais e a tipoloxía industrial.

Actividades de ampliación:

Tema 11. A formación do Imperio español.

2. O reinado dos Reis Católicos.

Realización dun esquema das principais actuacións políticas-relixiosas dos Reis Católicos

10 xuño

Actividades de recuperación:

6/8 Os trazos do sistema mundial actual: o proceso de deslocalización.

Actividades sobre as características da industria actual e interpretación dun mapa do proceso de deslocalización.

Actividades de ampliación:

3.O Imperio español.Problemas internos

-Comentario dun mapa dos territorios herdados por Carlos V.

-Realización de preguntas sobre os conflitos internos de Carlos I e Felipe II.

11 xuño

Actividades de recuperación:

7.Factores de localización industrial

-Vocabulario relacionado co tema.

-Aplicación os factores de localización a casos prácticos (fotografía de paisaxe industrial ou proxecto de instalación

industrial).
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Actividades de ampliación:

4.A organización do Imperio.

Realización dunha táboa onde se amosan os principais problemas aos que se enfrontaron Carlos V e Felipe II.

15-17 xuño

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

Inglés

Libro de exercicios unidade 4 : páxinas 34,35,36 ( Musical instruments,Present perfect with just and Reading )

Unidade 5 : páxina 41( Present Perfect with still,yet,already )

Bob Marley : 

 Web search sobre Bob Marley

 Buffalo Soldier: Exercicios de comprension da letra

Ampliación : Videos e actividades : 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/oxford-university

Haberá  clase de videoconferencia a través da plataforma Jitsi Meet  no horario establecido  e as

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

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

Bioloxía e Xeoloxía

PROBAS DE RECUPERACIÓN 3º ESO A/B

2ª AVALIACIÓN: Luns 8, ás 11 .20h (aula virtual, carpeta de bioloxía )

1ª AVALIACIÓN: Luns 15, ás 11:20 h (aula virtual, carpeta de bioloxía)

ACTIVIDADES DO 8 AO 19 DE XUÑO

Consultar na aula virtual, na carpeta de Bioloxía, as actividades previstas para a última quincena do curso.

Data límite de entrega: 18 de xuño

Resolución de dúbidas e envío de tarefas no correo electrónico:   cuci.trasancos19@gmail.com  


