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4º ESO B

11-22 maio 2020

Tecnoloxía  

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

acadado unha avaliación positiva. Exercicios de repaso de electrónica dixital.

 Tamén haberá actividades de ampliación: simulación de circuítos automáticos.

 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.

 Os alumnos e alumnas teñen unha nova proposta de traballo para esta avaliación:  Actividade de ampliación.

Introdución á Páxina Web.

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

(juana.pololopez@gmail.com)

Lingua Galega

Tarefas publicadas na Aula Virtual

Le o seguinte texto e resolve as cuestións que se propoñen.

 Xa  existe un bosquexo de como será  a escola  no ano 2030.  Os  coñecementos  académicos xa non  serán  tan

importantes e valoraranse moito máis as habilidades persoais, e a capacidade de empatizar cos demais ou de tomar

decisións. O rol do profesor xa non será o de transmitir os seus coñecementos ao alumno, senón o de actuar como

guía para que o propio estudante constrúa os contidos a partir de diferentes fontes. Os métodos de ensino terán

como base a creatividade e a metodoloxía será cada vez máis personalizada. Cada neno aprenderá segundo as súas

necesidades. O que está claro, segundo os expertos consultados, é que o sistema educativo está esgotado e non dá

máis de si. «A escola tradicional non é estimulante e por iso hai tanto fracaso. Nas pantallas, os nenos están a

aprender de forma autodidacta, e logo chegan á clase e chocan contra un sistema decimonónico», apunta Mariano

Fernández Enguita, profesor do grao en Educación Infantil da Universidade Complutense. En suma, a clave será

involucrar a docentes en investigacións ligadas á innovación e levar os resultados ás aulas. Soamente así os alumnos

poderán, talvez, participar no cambio de paradigma educativo.
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 Ana Torres  Menárguez,  «Está  preparado Maxisterio  para formar os  profesores  do  futuro?»,  www.elpais.com

(adaptación)

1- a)Sinala as partes de que consta este texto expositivo. 

    b) Indica que procedemento se usou no 2.º parágrafo para apoiar unha das ideas centrais do texto.   

2-Localiza tres conectores empregados no texto e indica o seu valor. 

3- Determina a procedencia das seguintes palabras. 

• →azafrán  

• →gañar  

• →barranco 

 • →arroz  

4 Define os seguintes conceptos.  

• →Sintagma 

 • →Enunciado  

• →Modalidade do enunciado 

5-Clasifica as seguintes oracións segundo a modalidade e indica en cada caso que procedemento se empregou para 

expresala. 

 • →O profesor debe actuar como un guía para os estudantes.  

• →Quizais os alumnos participen no cambio de paradigma.  

• →Oxalá teñas a oportunidade de ver como será a escola do futuro.  

6- Xustifica o emprego de maiúsculas nas seguintes oracións. 

 • D. Mariano Fernández Enguita, profesor na Universidade Complutense, escribiu o libro A educación na 

encrucillada.

 • O premio Príncipe de Asturias Stephen Hawking visitou Compostela e fixéronlle unha entrevista para o xornal 

electrónico Galicia Confidencial. 

7 -Expón brevemente cal  foi a contribución das Irmandades da Fala, do Seminario de Estudos Galegos e do Grupo 

Nós ao intento de normalización da lingua galega no período 1916-1936. 

8-Clasifica os predicados destas oracións segundo sexan nominais ou verbais

 • Parece que vai chover.

 • Hoxe estou contenta. 

 • Sonvos un rapaz moi tímido. 
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 • A casa está deshabitada. 

 • O seu cadro é orixinal. 

9- Acentúa estas palabras e indica se son agudas, graves ou esdrúxulas. 

• coxegas 

• heroe 

• tactil 

• ademais 

• anunciou 

• tregua 

• acción

 • triceps 

• climax 

• loureiro 

• cráter

 • medula 

• lapis 

• nausea 

• revelou 

• amalgama 

10- Copia as seguintes secuencias colocando os acentos gráficos necesarios. 

• A baia coruñesa sufriu os barbaros efectos do descoido durante un longo periodo de tempo. 

• Saiu pola porta e chegou a rua nada mais sentir o ruido dos camions.

 • No xuizo declarou que non ia desde habia tempo pola mansion do ancian falecido, pero que coñecia moito a maioria 

dos que andaban a miudo por ali.

 • Ten un caracter doce, ainda que non carece do espirito aventureiro de sua nai.

11-Identifica o suxeito e o predicado das seguintes oracións. 

• Gústanme moito as patacas fritidas.

 • Primeiro chegaron os avós de Brais. 

• Aplaudiron durante tres minutos. 

• Antón e mais Suso foron xogar ao tenis.

 • Saín ás doce da mañá.

12- Indica que tipo de suxeito ten cada oración e explica como se manifesta a concordancia co predicado. 
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13- Analiza as seguintes oracións e indica o tipo de suxeito e de predicado que teñen. Identifica, ademais, os seus 

modificadores e complementos. 

• A túa bicicleta nova parece moi rápida. 

• Xosé talvez vaia con nós ao cine o venres.

 • A festa foi bastante divertida.

 • Xoana non vai ir de viaxe no verán. 

• A miña irmá estivo enferma toda a fin de semana. 

• Paulo tampouco veu nadar esta tarde.

 • Aquel rapaz é un famoso futbolista.

 14- Coloca os acentos gráficos necesarios. 

• O home viuvo tivo que ir a xuizo. 

• O transeunte sentiu un calafrio e foi a un centro de saude.

 • Ao meu amigo ucraino non lle gustan as bebidas con cafeina.

XOGOS DE LINGUA

https://youtu.be/FyKswdbp09k

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

Matemáticas

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

de números reais. 

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

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.
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2. Sesións de condición física en youtube.

 Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:

 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:

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 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. Podedes poñer dibuxos ou fotos.

Límite da extensión: dúas caras.  Enviádelle o traballo por correo.
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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 ( 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).

11-15 maio

Realización das preguntas 11-16 do boletín de traballo do  tema “A 2ª GUERRA MUNDIAL“

Tarefas de recuperación  1ª avaliación (alumnado suspenso)

Realización das preguntas 7-12 do boletín de traballo EXERCICIOS DE RECUPERACIÓN 1ª AVALIACIÓN 

18-maio-22 maio

Realización das preguntas 17-21 do boletín de traballo do  tema  “A 2ª GUERRA MUNDIAL“

Tarefas de recuperación  2ª avaliación (alumnado suspenso)

Realización das preguntas 1-7 do boletín de traballo EXERCICIOS DE RECUPERACIÓN 2ª AVALIACIÓN 
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Inglés

 Libro de exercicios  revisión Unidade 3 :  Reading e Review.

 Libro de exercicios unidade 4 : vocabulario sobre  a cociña e comidas e gramática ( oracións condicionais e 

temporais)

 Quiz sobre Australia e Nova Zelanda

 Ampliación : Videos e actividades : 1 ) Multicultural Britain e 2 ) UK´s four nations

Como medio de comunicación en directo no horario de clases co alumnado seguirá utilizándose, como ata agora, a

plataforma de JITSI MEET. Tamén se   Empregará a  aula virtual  para colgar as diferentes tarefas. O correo

electrónico de contacto é :  fgarciacasal@gmail.com

Filosofía

O departamento de Filosofía vai utilizar como medio de contacto o correo electrónico (cagigao@edu.xunta.es ).

Contesta as seguintes preguntas:

-Que cambio se produce na filosofía grega do século V a.C.?

-Como se chama ese cambio?

-Con que pensadores o levaron a cabo?

-Explica as dúas razóns para ese cambio.

-Explica os seguintes conceptos: relativismo e universalismo ético, intelectualismo moral,  escepticismo e  

mayeútica. Asocia os conceptos anteriores con Sócrates ou cos sofistas.

Educación Plástica

Durante estas dos semanas  los  alumnos que tienen algún  trabajo del  curso pendiente  de entrega,  continuarán

poniéndose al día con ellos, pudiendo preguntar todas las dudas durante las videoconferencias o a través de los

mensajes en el aula virtual.

Durante esta semana en las actividades de ampliación seguiremos trabajando en nuestro grabado a punta seca,

técnica que practicaremos sobre un acetato.

L@s alumn@s colgarán sus avances en el corcho del aula virtual. 

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

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

Deben consultar siempre las actualizaciones que se van poniendo en el aula virtual de esta materia, donde aparece

toda la información relativa a todas las actividades del curso.
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El día 12/05/20 estará publicada en la página web del centro y en el aula virtual de esta materia la adaptación de la

programación donde se podrán consultar los criterios de evaluación y de calificación para las convocatorias ordinaria

y extraordinaria.

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

A que valores éticos fai referencia o seguinte vídeo? Explícao

https://www.youtube.com/watch?v=SaMXB9BrFY0

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

Física e Química

Comunicación a través del Espazo Abalar, de la plataforma Schoology y por videoconferencia en el Jitsi

(tienen los horarios en el calendario de videoconferencias)

 Tema 4: Repaso de los conceptos de movimiento e introducción al  movimiento circular.  Ejercicios de

movimiento circular.

 Simulaciones:

 https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/ladybug-motion-2d  

 https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/moving-man  


