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3º PMAR

Tecnoloxía 

Os alumnos e alumnas terán a súa disposición na aula virtual actividades de reforzo para aqueles/as que non

tiveran acadado unha avaliación positiva nalgún dos estándares traballados ata o momento. 

Tamén haberá actividades de ampliación. Estas últimas precisan na súa maioría das TICs ( software específico)

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

e alumnado comparten.

Educación Física

Traballo sobre Deportes acuaticos o deportes na natureza (só alumnado pendente de entrega).

a) Teoría.

Realizar e presentar un traballo escrito.
Tema: o baloncesto.
Formato da presentación: papel.
Extensión máxima: unha cara.
Data da presentación: será fixada polos alumnos cando voltemos ao instituto.
Contidos mínimos: historia/orixe, do terreo de xogo: altura na que se atopa a cesta, distancias en relación co 
valor da cesta, faltas e infraccións e as sancións correspondetes, puntuación/tanteo e paises campións.
(Esta información é necesaria para que o alumno que queira poida adiantar traballo).

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

Actividade física para realizar en casa seguindo os vídeos en youtube:

 Aerobic: clase de aerobic Uni Valdecaballeros
 Pilates: Método Pilates - Entrenamiento en colchoneta

Contacto: margaritavizoso@edu.xunta.es

Francés

Utilizarase Abalar como medio de comunicación.

Se trabajará con los contenidos de la lección 5: "Ma vie, ma famille, mes passions".

- Harán una presentación personal con datos básicos referidos a sí mismos.

- Presentarán a su familia indicando nombre, edad, profesión, descripción física y psíquica…

- Hablarán de sus preferencias, de sus pasiones.

- El Carnaval en Francia y otras fiestas conocidas en la francofonía.



Crearase un curso na aula virtual :  3º ESO ED. PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL

Aquí colgaranse as actividades a desenvolver durante este período, así como un listado das que levan feitas ao

longo do curso para que aqueles alumnos que non teñan as actividades ao día poidan facelas.  Ao longo desta

semana  notificarase  aos  pais/nais  cales  de  estas  actividades  están  pendentes  de  entregar  ou  según  o  caso

repetir.




