
 

 

 
 
 

Xeografía e Historia 

Profesor/a: Montserrat Vázquez 

e-mail: montse.xeografia.historia@gmail.com 

Google Classroom 

 

 

Matemáticas 

Profesor/a: Beatriz Hernández 

e-mail: bea_hdez@edu.xunta.es (Só para titorías e dúbidas dos pais, non para 
entregas de traballos) 

Aula virtual 

Subirei instrucións sobre a tarefa correspondente na aula virtual.  

Os alumnos deberán acceder nos días previstos no horario para entregar traballo e 
recibir as novas instrucións. 

A comunicación personalizada alumnado-profesor establecerase mediante 
mensaxería da aula virtual. 

As correccións e indicacións sobre os traballos entregados poden verse no libro de 
cualificacións da aula virtual.  

 

 

 

 

1º ESO (Carlos Doval) 
Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

10:00-11:00 Matemáticas  L. Castelá e L.  Bioloxía e Xeo L. Castelá e L.   

11:00-12:00 Xeografía e Hª L. Galega e L. Matemáticas L. Galega e L. Inglés 

12:00-13:00 Relixión/Valores E.  Plástica+Afond.  Educación F.  Francés Bioloxía e Xeo 



 

 

Bioloxía e Xeoloxía 

Profesor/a: Carlos Doval 

e-mail: bioxe10@gmail.com 

Google Classroom (contidos para ler do libro de texto, vídeos, explicacións e 
exercicios). 

 

Lingua Galega 

Profesor/a: Marga Picón 

e-mail: espineira.endl@gmail.com 

Actividades que se envían e se recollen a través de correo electrónico. 

O domingo pola noite envío as tarefas que teñen que facer con data límite de 
entrega (xoves tarde-noite, que é cando envío as solucións); o venres deben 
autocorrixir as tarefas e  o corrixido.  

 

Lingua Castelá 

Profesor/a: Mar Domínguez 

e-mail: alumnadolenguaespi@gmail.com 

A comunicación co alumnado e a través de correo electrónico e Google Drive. 

 

Inglés 

Profesor/a: Alberte Pagán 

e-mail: apagan@edu.xunta.es 

Envío semanal de tarefas por correo electrónico. 

 

 



 

 

Plástica 

Profesor/a: Mónica Pérez 

e-mail: plasticaespineira@gmail.com 

En todos os grupos seguiremos traballando a través de Classroom. Cada semana, 
no día asignado e a primeira hora da mañá, publicarase nesta plataforma o 
enunciado/s da/s tarefa/s que o alumnado deberá facer durante toda a semana, 
tendo que presentala na hora de clase da semana seguinte. 

Na sesión fixada para Plástica no novo horario, poderase convocar de xeito 
ocasional ao alumnado para unha videoconferencia por Webex e tratar así 
determinados contidos de viva voz.  

Respecto da materia pendente, o contacto co alumnado será a través do correo 
electrónico, enviando ligazón ao blog de Plástica da web de Espiñeira para acceder 
aos apuntes. Cada alumno/a deberá facer unha proba cubrindo un cuestionario que 
se enviará adxunto. 

 

Francés 

Profesor/a: Ana Sequedo 

e-mail: profefranespi@gmail.com 

A profesora manda actividades, o luns pola mañá,  a través do correo electrónico: 
profefranespi@gmail.com  

O alumnado debe realizalas e remitirllas todas xuntas á profesora a ese correo para 

a súa revisión. Pode envialas calquera día da semana pero como moi tarde, antes 

de rematar o venres desa semana. A profesora ao recibir o correo coas tarefas 

realizadas responde a cada alumno/a cun comentario sobre o seu traballo, 

sinalándolle e explicándolle os seus erros.  

Para calquera dúbida, o alumnado pode preguntar a través deste correo electrónico 
ou nas reunións por videoconferencia (coa aplicación Cisco Webex Meetings) dos 
martes e os xoves, previstas para resolver dúbidas e para explicar a quen o 
necesite. 

 

 

 



 

 

Educación Física 

Profesor/a: Manuel Pimentel 

e-mail: manuelpimentel@edu.xunta.gal 

En Educación Física as actividades a realizar durante a corentena faranse chegar 
semanalmente ao alumnado a través do seu enderezo electrónico. 

 

 

Valores Éticos 

Profesor/a: Carlos Doval 

e-mail: bioxe10@gmail.com 

Google Classroom (contidos para ler, vídeos, explicacións e exercicios). 

 

 

Relixión 

Profesor/a: Óscar Santos 

e-mail: clase.relixion@gmail.com 

Semanalmente indicareille ao alumnado a tarefa a realizar mediante correo 
electrónico. 

No correo indicarei o tempo necesario para a realización da tarefa. Unha vez feito 
mandarano por correo electrónico a clase.relixion@gmail.com 

Poderán poñerse en contacto comigo a través do mesmo correo para as dubidas. 

 


