
Semana do 27 ao 30 de abril.

1º ESO

MATERIA GRUPO
TAREFAS-MEDIO

TELEMÁTICO
CONTACTO

Educación
Física

A e B

DÍA DA EDUCACIÓN 
FÍSICA NA CASA 2020! 
#DEFC2020#DEFR2020

Classroom,drive 
gmail:noefp102@gmail.com, 
noefp@edu.xunta.es, Blog EF.

Bioloxía e
Xeoloxía

A e B

Funcións de relación e 
reprodución nas plantas.
- Lectura
- Mapas conceptuais 
(CmapTools)
- Actividades interactivas 
(Educaplay, Cerebriti edu, 
Learningapps)
- Experimentos desde casa 
(traballo voluntario)
Repaso final do tema 
(Quizziz)

Edixgal
Webex
Correo electrónico

Inglés A e B

-Audio con actividades sobre 
fenómenos atmosféricos.
-Escribir unhas oracións sobre 
o tempo dun mapa concreto.

Hangouts
Edixgal

Relixión
católica

A e B -Pastempo sobre o NT Drive, gamil

Reforzo 
Lingüístico

A e B Non nesta semana
Gmail e hangouts.

rubenrs895@gmail.com 

Educación 
Plástica e 
Visual

A e B

Traballo interdisciplinar (E.F) 
emociones. 
Continuación.Ampliouse o  
prazo na tarefa a petición dos 
alumnos. 
Opcional: Traballo de reforzo 
emocional positivo: Victor 
Kúpers
Google classroom

Correo electrónico: 

nuriapena@edu.xunta.es 
Hangouts
Google classroom

mariseiesguitiriz@gmail.com
Hangouts
EdixgalLingua Galega Estamos traballando os 

signos de puntuación por 
videoconferencia e continúan 
mandándome resumos de 

mailto:rubenrs895@gmail.com
mailto:mariseiesguitiriz@gmail.com
mailto:nuriapenna@edu.xunta.es


libros de lectura, os que non 
os mandaran, e incluso 
redaccións que non me tiñan 
mandado. 

Francés A/B

- Repaso de interrogación 

       -palabras interrogativas

       -3 formas de plantexar 

unha mesma pregunta 
(rexistros)
-Formación de feminino 
(repaso e ampliación de 
contidos)
-Traballo de vocabulario para 
facer descrición moral

jacquelinelopezgarcia@edu.xunta.e
s
logajacqueline@gmail.com
Classroom, Hangouts

Xeografía e 
Historia

A/B

Repasamos o megalitismo, e 
os petróglifos e buscamos 
información sobre algún 
monumento megalítico e 
petróglifos de Galicia e do 
entorno do alumno,

E dixgal.
Gmail: 
fernandezgallegomariajo@gmail.co
m

Matemáticas A Colgo cada día en edixgal a 
clase. Unha pequena 
explicación seguindo o 
Cuaderno de Estudio da 
editorial que lles teño posto no
edixgal(Aula Planeta), eles 
deben apuntar no seu 
caderno eses apuntes, (pero 
son sempre medio folio ou 
pouco máis) e logo facer 
algún exercicio , dous ou tres ,
e moi detallados ( poño unhas
aclaracións que só deben 
mirar se non lles da saído) 
.Pídolles que me manden 
unha mensaxe, ben ao meu 
correo ou ben por edixgal no 
que me deben mandar o que 
lles da a solución. Eu contesto
esa mensaxe e corrixo o que 
non lle da a solución correcta. 
A gran maioría mándame a 
mensaxe ao meu correo de 
gmail e catro ou cinco usan a 
mensaxería do edixgal.

Edixgal e gmail.
rubinosbasanta@gmail.com
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B O mesmo  que en  A


