
Instrucións e listado de alumnas/os que teñen recuperación da primeira avaliación de 3º 

ESO. 

Todo o alumnado que teña suspensa a primeira avaliación de Ciencias Sociais, ou que na media 

entre as dúas primeiras avaliacións non chegue o 5, deberá realizar unha serie de fichas e 

boletíns de exercicios para recuperala. Estas actividades están colgadas na aula virtual.  

Tema 1 e 2: 

- 3º ESO Boletín de exercicios de recuperación dos temas 1 e 2 

- Ficha de recuperación dos temas 1 e 2 

Tema 3: 

- 3º ESO Boletín de exercicios de recuperación do tema 3 o sector primario. 

- Ficha de recuperación do tema 3 

Todas as actividades realizaranse de xeito individual. 

A continuación cítase o alumnado que terá que recuperar a primeira avaliación e as 

actividades que deberá realizar: 

- Rena Busse Chavez (Temas 1 e 2, e 3) 

- Alejandro Campos Fernández (Temas 1 e 2, e 3) 

- Daniel Mata Barreiro (Temas 1 e 2, e 3) 

- Yago Millán Baliño (Temas 1 e 2, e 3) 

- Cristina Rodríguez Chamosa (Tema 1 e 2) 

Fontes: 

Empregarase como fonte principal para a realización dos exercicios o libro de texto. Aquelas 

persoas que non teñan na casa o libro poderán descargar os temas en PDF na aula virtual.  

Outra fonte para a realización das actividades serán os PDFs de presentación de cada un dos 

temas traballados en clase, que están localizados nos temas correspondentes da aula virtual. 

Forma de entrega: 

A entrega deberá realizarse na aula virtual do curso no apartado que pon “Entrega das tarefas 

de recuperación da primeira avaliación”. 

Data de entrega: 

A data de entrega do conxunto de actividades na aula virtual será o venres 5 de xuño 

(incluído). 

Dúbidas ou titorías: 

Se houbese algunha dúbida relacionada coas actividades de recuperación o alumnado poderá 

consultalas na seguinte dirección: jscasal@iesgarciabarros.org  

Recuperación 

Estas actividades terán por obxecto a recuperación da primeira avaliación. 

mailto:jscasal@iesgarciabarros.org

