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4º ESO B

8 – 17 xuño 2020

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  (Electrónica  dixital,  Historia  da

Tecnoloxía e Instalación da vivenda). 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).

TIC

 Todo o alumnado ten superada as dúas avaliacións.

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

Non hai tarefas novas.

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

(juana.pololopez@gmail.com)

Lingua Galega

TAREFAS

1. Identifica o suxeito e o predicado en cada unha das seguintes oracións. Despois, indica se o suxeito é léxico ou

gramatical e se o predicado é nominal ou verbal. (1,5) 

• A historia deste animal comeza o vinte e un de febreiro.

• O lobo mariño Camelle volveu ao mar. 

• A historia de Camelle foi a máis soada da CEMMA este ano.

•  Sufrira unha contusión ocular con perda de visión no ollo esquerdo. 

2. Explica o que é a relación de concordancia entre o suxeito e o predicado a partir das oracións anteriores. 

3. Acentúa graficamente as palabras que o precisen. 

hidraulico • area • lingüistica • parciais • acuifero • fiuncho • composicion • distribuiu •     contribuir • ademais •

cafeina • ruido



• →Lingua minoritaria  

• →Lingua maioritaria  

5. Nomea tres características dos movementos literarios de vangarda. 

          POEMA

6. Le o seguinte poema e resolve as cuestións que se proponen

7. Indica e xustifica en que corrente vangardista se encadra a composición. (1)

Hilozoísmo. Neotrobadorismo. Creacionismo. 

8. Resume brevemente o que se expresa no poema. 

9.   Indica quen son os máximos representantes dos diversos movementos da vangarda galega. 

No niño novo do vento 

No niño novo do vento hai unha pomba dourada,

meu amigo! 

Quen puidera namorala! 

Canta ao luar e ao mencer en frauta de verde olivo.

Quen puidera namorala, 

meu amigo! 

Ten áers de flor recente, cousas de recén casada, 

meu amigo! 

Quen puidera namorala! 

Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. 

Quen puidera namorala,

meu amigo! 

Álvaro Cunqueiro, Cantiga nova que se chama Riveira

10- Substitúe por sintagmas os pronomes de obxecto directo e de obxecto indirecto que aparecen nas seguintes

oracións. 

• Díxolle que tiña présa. 

• Faloulles en voz alta na sala. 

• Lévao ti; se o deixas, desaparece. 

• Deixóullela quedar na casa. 

• Contoucho, non si? 



• entregar 

• confiar 

• solicitar 

• demandar

12-Analiza sintacticamente:

• A noticia versa sobre o cambio climático. 

• Quedei con Roi sobre as catro da tarde.

•  Botamos o día no parque de atraccións. 

• Pensamos no parque de atraccións todo o día. 

• Teus avós gozan de boa saúde. 

• Teus avós viven de marabilla. 

13- Escribe unha oración con cada un destes verbos que esixen complemento preposicional.

 • aspirar (a) • acordarse (de) • acabar (con) • agardar (por) • coidar (de) • contar (con) 

14-Analiza sintacticamente:

• Os alumnos foron premiados polo seu traballo.

•  Os alumnos foron premiados polo director. 

• Ana foi seleccionada por méritos propios. 

• Ana foi seleccionada polos responsables da empresa. 

15-Engádelles a estas oracións complementos circunstanciais que acheguen máis información. 

• Tito foite buscar... 

• Miña avoa merca... 

• A tenda abriu... 

• Iria regaloume un libro... 

16- Copia estas secuencias elixindo en cada caso a palabra axeitada do par que se ofrece. 

• Tiña [presa / présa] e non había [pes / pés] que me chegasen para correr. 

• Vés ti [pola / póla] furgoneta ou achégocha eu esta noite [a / á] casa? 

• [Compre / Cómpre] que avises se [ves / vés] que [ven / vén] o garda de seguridade.

•  [Vos / vós] ben sabedes que [nos / nós] non nos incomodamos por esas parvadas.

17- Acentúa correctamente as seguintes palabras e explica por que levan ou non acento gráfico. • minimamente •

ludico-festivo • preguntachesllo • devolvemo • habilmente • pasamans • epico-lirico • mexacan
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18-Escribe dúas oracións con cada unha das seguintes palabras: nunha das oracións, o termo debe funcionar como

atributo e noutra debe ser complemento predicativo.

Pensativo, nova ,espelida e  roto.

19-Constrúe catro oracións a partir destes suxeitos, engadíndolle un predicado a cada un que presente a estrutura

indicada. 

•  Aqueles outros nenos... (N + OD + OI)

•  O oso pardo... (N + C. Pvo. + CC) 

• Estas mazás... (N + CC + C. Axente) 

• Meu pai... (N + Atrib. + CC)

Le este fragmento da obra de Castelao Os dous de sempre e responde. 

Pedriño [...] era manso, doce, alabeeiro; pero tamén lacazán, pousafoles e máis que nada comellón e lambeteiro.

Endexamais podía ver comer sen pedir parte, e moitas veces daba noxo velo tan devecido sempre, tan famento,

aínda que tivese o fol estoupado de comida. [...] 

O seu amigo máis achegado era o Rañolas: un rapaz eivadiño das pernas, que andaba en crequenas, por ter os remos

engoumados. As pernas do Rañolas estaban tan encartadas que para andar de présa tiña que axudarse das mans,

camiñando a catro pés. [...] 

Na bocanoite dos días de verán, Pedriño e mais Rañolas sentábanse a falar na porta da tía Ádega. −Pois eu −dicía o

comellón− se fose moi rico, moi rico, comería tres tortas diarias.

−Pois eu −dicía o eivado− se fose moi rico, moi rico, andaría sempre de a cabalo dun cabalo branco. Os dous amigos,

sentados a plan, comían as peras e mazás que Rañolas sacaba da chambra [...]. 

−Mañá podes ir ós pexegos do secretario. −Ti moito falas, pero ten un can que...! [...] 

−Pois se non traes pexegos, xa non ando máis contigo. E o pobre Rañolas aparecía ao seguinte serán coa chambra

inflada de pexegos.

• Castelao, Os dous de sempre (adaptación)

• Que se pode deducir sobre o carácter de cada un dos personaxes a partir das descricións que se ofrecen e da

escena que se presenta? 

• A obra a que pertence este fragmento é unha novela ou unha colección de relatos breves?

20-Identifica os prefixos e os sufixos destas palabras. 

• emigrado • revestidos • descalzos • embandeirado • interminable • mariñeiras.
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21- Existen moitos verbos parasintéticos. A maioría comeza cos prefixos a- ou en-. 

• Forma verbos cos seguintes elementos e escribe unha oración con cada un deles. 

(-ecer ,-ar).

• terra • vello • noite • pequeno ena- • laranxa • grande

O señor Merlín 

O señor Merlín, segundo se sabe polas historias, era fillo de solteira e de nación allea, e veu herdado para Miranda

por unha tía segunda por parte de nai; pero facía disto tanto tempo que ninguén se lembraba do feito. Só unha vella

camareira de Quintás facía algo de memoria, de que sendo nena levárona ao enterro dunha señora a Miranda, e tras

o crego de Reigosa, que cantaba moi ben, ía don Merlín vestido de negro, agás unha gran bufanda colorada, e xa

daquela tiña mi amo a barba branca. Tamén facía memoria a vella que ía no enterro o conde de Belvís cunha gorra

de plumas, e o seu anano de portacolas, e que viñeran mulleres de Lugo a facer o pranto, e as máis mozas delas ían

descalzas de pé e perna. 

Por don Merlín non pasaban anos, e disto queixábase coma dunha horamá, pero poucas veces, que o ser del era

aparentar moi franco e aberto, contento do mundo e parrafeador, e sorría moi doado: axudábanlle a ser franco os

ollos claros, e aquela súa fronte levantada e señora, e ata o aquel que tiña de aloumiñala coa man dereita cando che

falaba. Era de poucas carnes, pero moi estribado no seu e garrido, e moi andador.

• Pero agora non ía contar do señor Merlín, senón facelo prospeito da súa casa, cando eu vivía en Miranda, posto de

mozo de pasamán por once pesos ao mes e mantido, as zocas que gastase e os remontados de chaqueta e calzón,

amén de catro pares de medias por aninovo, dous brancos e dous negros.

Álvaro Cunqueiro, Merlín e familia (adaptación)

-Que tipo de narrador se empregou no texto? 

- Quen é o mago Merlín? • Como se describe este personaxe, obxectiva ou subxectivamente? 

- De que se fala no texto? 

-Explica de que maneira mestura o autor o real e o mítico no fragmento.
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Matemáticas

Ao comezo de cada semana, na aula virtual, terán exercicios para facer no caderno e recursos para traballar os

temas de álxebra, números e xeometría. 

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

Contacto: Aula virtual, app Abalar e correo vicentetitor@gmail.com 

Educación Física

TEORÍA

 1ª AVALIACIÓN - RECUPERACIÓN  

Os alumnos que suspenderon a 1ª avaliación poderán recuperar presentando un traballo. O tema do traballo é (teoría

da avaliación) 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.

Podedes poñer debuxos ou fotos.

Límite da extensión: dúas caras.

Presentación: o traballo envíase por correo electrónico.

Data límite de presentación: 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 Xogos Olímpicos.

-  É obrigatorio realizar o traballo da 2ª avaliación para poder facer a actividade de terceiro trimestre e poder 

subir nota.

Se tedes algunha dúbida enviádeme un correo.

3º AVALIACIÓN/TERCEIRO TRIMESTRE

► Actividade de reforzo/ampliación

Para facer a actividade do terceiro trimestre, o alumno deberá realizar primeiro o traballo de recuperación da 1ª 

avaliación e o traballo da 2ª avaliación.
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A actividade é a seguinte:

realizar un traballo sobre: “O sedentarismo e o consumo de tabaco e bebidas alcohólicas. Seus efectos sobre a 

condición física e a saúde”.

- Valoración:

a) Poderá subir a nota 0´5 como máximo.

b) Valórase a elaboración ou desenrolo do texto e a selección da información.

- Extensión: dúas caras.

- Presentación: envíase por correo electrónico.

- Data límite de presentación: 15 de xuño.

Se queredes facer algunha pregunta, xa sabedes, enviádeme un correo electrónico.

PRÁCTICA

Plan de traballo 1.

a) Aerobic:

    clase de aerobic Uni Valdecaballeros

b) Pilates:

    Método Pilates- Entrenamiento en colchoneta

Plan de traballo 2.

1. Sesión de condición física en televisión.

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.

Frecuencia: 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

 c)  Ganar flexibilidad/Principiantes

Plan de traballo 3.

Clase/sesión de condición física en youtube:
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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.

      Con baixa intensidade realizalo acotío e con intensidade maior en días alternos.

  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.

      Traballo a realizar en días alternos no caso de sedentarios.

  a) Para o desenrolo da flexibilidade:

      Rutina para ganar flexibidad y movilidad 

      Frecuencia: acotío.   

 ( margaritavizoso@edu.xunta.es ).

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.

Lingua Castelá

Se trabajará gramática, comprensión lectora y repaso de literatura. Las tareas serán facilitadas por la profesora a

través del correo electrónico. Periódicamente serán convocados a reuniones telemáticas en grupos reducidos para

hacer un seguimiento del trabajo y aclarar dudas que no quedasen resueltas después de las correcciones enviadas.

Xeografía e Historia

- Envío do traballo a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO

- Para consultar calquera dúbida ou para devolver ao profesor os exercicios feitos para ser revisados a través de

GOOGLE DRIVE o CORREO GMAIL.

- Videoconferencia a través da  Plataforma Jitsi (mércores,  10:30).
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8-11 xuño

Realización da ficha de repaso dos temas “A Segunda Guerra Mundial” e  “A Guerra Fría –preg 1-16-“ 

PRAZO DE ENVÍO: DESDE O LUNS  8 DE XUÑO ATA O XOVES 11 XUÑO INCLUÍDO

12-17 xuño

Realización das preguntas 17-38 do boletín de traballo do  tema  “A GUERRA FRÍA“.

PRAZO DE ENVÍO DAS ACTIVIDADES.  DESDE O VENRES 12 DE XUÑO ATA O MÉRCORES 17 XUÑO

INCLUÍDO

Inglés

 Libro de exercicios  revisión Unidade 5: páxinas : 40,41,43,44 ( Ailments vocab, Possibility and Probability,

Obligation, Reading ) 

 Bob Marley : 

Web search sobre Bob Marley

 No Woman no Cry : Exercicios de comprension da letra

 Buffalo Soldier: Exercicios de comprension da letra

 Ampliación :

 English as a global language :

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/english-great  

 Oxford University

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/english-great  

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

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

Filosofía

1ª- Contesta as seguintes preguntas: 

-En que consisten as teorías monistas sobre o home?que tipos de monismos hai?

- Relata con túas palabras o mito do carro alado de Platón no que fala da estructura  da alma.

-Diferenza a antropoloxía platónica da de  Descartes

2ª-Ver o seguinte vídeo ( ata o minuto 5:16) e contesta ás preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk
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- Qué características ten a alma? E o corpo?

- En que consiste a transmigración das almas ou anamnesis.

- En que consiste vivir unha vida boa para Platón, ou cando está a alma sa e equilibrada.

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 4º tendréis de plazo hasta el viernes 12 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  nos iniciaremos en la edición digital de imágenes.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.

Los jueves y viernes nos veremos en las videoconferencias, donde podéis preguntar todas las dudas sobre estos

trabajos o sobre los que tengáis atrasados. Está el enlace en el curso de plástica de 4º ESO del aula virtual.

Bioloxía e Xeoloxía

 As actividades de repaso e recuperación dos temas anteriores, se é o caso, estarán dispoñibles na aula virtual.

O contacto co alumnado será a través dos foros, do correo electrónico e de videochats.

Valores Éticos

1º-Como vimos na tarefa da semana anterior as persoas somos morais porque somos libres e podemos decidir como

queremos actuar, tomamos decisións.

Pero que debemos facer cando as convincións morais entran en conficto con algunha norma legal ou social, como nos

seguintes casos?:

a) Un periodista a quen confiaron unha información sobre un caso de corrupción coa promesa de non revelar a

procedencia, pero un xuíz  esixe que lle comunique a fonte da noticia.

b) Un soldado ao que se lle ordea fusilar a un civil que el sabe que é inocente.

c) O médico que considera necesaria unha transfusión de sangue para salvar a vida dun enfermo cando sabe

que as creencias relixiosas deste o prohíben.

d) Un sacerdote a quen  confiaron en secreto de confesión algo que nos próximos días vai  perxudicar a

xentes inocentes.

Envía a túa resposta ao correo electrónico (cagigao@edu.xunta.es ).



 Tema 4: dinámica. Entender los ejemplos y ejercicios resueltos de dinámica.

 Alumnos que deban recuperar materia: examen online oral individual.

 Colaboraciones en clase para subir nota. 

 Se enviará por correo o telegram cualquier material ajeno al libro de texto utilizado en clase.


