
Semana do 20 ao 24 de abril

2º ESO

MATERIA GRUPO TAREFAS - MEDIO TELEMÁTICO CONTACTO

Lingua castelá A -Tarefa 1. Última entrega do ‘Diario de alerta’, que 
iniciaron o 16 de marzo; deixámolo para evitar aa 
coincidencia coa tarefa actual de lg galega, pero xa 
tiñan a data de hoxe fixada para entregar isto. 
-Tarefa 2. Enviarme un correo seguindo as pautas 
vistas previamente, no que fagan unha valoración 
da tarefa de redacción do diario e sinalen o tempo 
que lle adicaron semanalmente.
Correspóndense con tres horas de clase, xa que 
non usamos ningunha para encontro dixital.

clase.evat@gmail.com
EDIXGAL 

B

Lingua galega A -Á espera de coordinarmos o traballo interdisciplinar, 
están elaborando un proxecto-diario no cal deben ler un 
libro previamente acordado (tendo en conta as 
restricións) e combinar a experiencia da lectura coa 
continxencia do confinamento; as súas emocións, 
sentimentos e rutinas vehiculadas a través da obra. 
Teñen liberdade absoluta en canto ao formato (soporte 
audiovisual, links, fotos, música…), e está funcionando 
ben (aqueles/as que o fan). Estou satisfeito.
-Refozo gramatical e ortográfico unha vez visto o traballo
de cadaquén.
-Interesaríame facer algo con eles sobre toponimia 
básica do Concello de Gutiriz e contorna, pero debe 
acoplarse ao proxecto común; é embrionario.

salgueiro1984@gamil.com

Drive / hangouts

B ídem
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Lingua portuguesa A Están lendo un libro de lectura do que, cando 
terminen, terán que facer un resumo polo medio 
que queiran.

mariseiesguitiriz@gmail.com
Edixgal
webex

B O mesmo que A. Teño un só grupo.

Lingua francesa A -Orientarse na cidade exercicios específicos 
,comprensións orais e escritas  
vocabulario,imperativo, adverbios e prep.de lugar…
-”La politesse”. Tratamento da cortesía en 
Francia(tutoriales, gags ,ex. online), comparación 
co noso país 

Gmail, classroom, hangouts

B O mesmo

Lingua inglesa A Etapas de la vida,pequeñas tareas de repaso de 
vocabulario a través de quizziz ( competir les 
chifla!) .
Realización de un video sobre una persona mayor 
cercana a ell@s (en nuestro chat hemos estado 
hablando de nuestros mayores , los que más están 
acusando esta tragedia)

Utilizamos: 
Google Classroom
Hangouts
Quizziz
Aulas galegas
( en nada me atrevo con Genially= Fran culpable!)

 manuguitieso@gmail.com

B Igual que en A (tengo tres grupos de 2 eso)

Reforzo lingüístico A

B

mailto:mariseiesguitiriz@gmail.com


Matemáticas A - Entrega da tarefa corrixida referente a sistemas 
de ecuacións.Nova recollida desta tarefa cos fallos 
que se indicaron corrixidos para a súa segunda 
revisión

- Teoria de elaboración propia sobre problemas con
ecuacións.
- Exemplos feitos e comentados sobre ese tema
- Visualización de vídeos sobre ese tema
- Entregóuselles unha tarefa referente a ese tema 
para a súa realiazación que aínda están con ela

ferreiro.mates@gmail.com

Utilizamos:
- Edixgal
- Email
- Drive

B Exactamente o mesmo que en A

Física e Química A Realización de sinxelos problemas sobre o 
movemento e o cambio de unidades.

Edixgal e correo electrónico

B

Valores éticos A/B

Relixión A/B Esta semana teñen que entragar una actividade 
sobre unha película recomendada.

Correo electrónico, documento
drive.

Educación física A Concurso de retos deportivos! Classroom,drive 
gmail:noefp102@gmail.com, 
noefp@edu.xunta.es, Blog EF.B Concurso de retos deportivos!

Música A Ritmo na casa I. Linguaxe musical accesible a toda 
a familia. Música para entonar, percutir e bailar. 
Varios niveis, propostas varias. Apoio e seguimento
do alumno no horario da súa clase. Prazos 
entregas  abertos e flexibles.

aulamusicadiazcastro@gmail.c
om

classroom

B idem

Xeografía e Historia A
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B

Tecnoloxía A Facer unha serie de exercicios sobre electricidade. ● Aula virtual.
● tecnomiguelanxo@gmail.c

omB Facer unha serie de exercicios sobre electricidade.

Sustentabilidade e Paisaxe A Realización de actividades de comprensión sobre 
as paisaxes galegas a partires dun material do que 
eles xa dispoñen. Son 5 actividades para facer nos 
50 min da clase. 
Poden facer xa a foto da primavera.Prazo ata 15 de
maio

E dixgal.
Gmail: 
fernandezgallegomariajo@gm
ail.com

B Igual que A
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