
FRANCÉS 

Libro:  

  

Página 60 : copiar en la libreta el presente del verbo sortir y prendre 

 

Libro ejercicios: 

 

Página 43 : ejercicios del 11 al 14 

Página 46: 20 y 211.º DA ESO – LINGUA GALEGA E LITERATURA 

GALEGO 

Luns, 16 de marzo 

Libro de lectura: A noite das bicicletas. Traede por escrito tres preguntas que vos gustaría 

formularlle á autora. Pensade nos personaxes, nasdúbidas que nos xurdiron sobre eles, 

nasreflexións que fixestes. 

Resumo da lectura da unidade 7: Pachín, que xalemos todos xuntos o último día. Para 

aquelaspersoasás que llescustefacer o resumo, poden responder as seguintescuestións:  

- Quen son os protagonistas? 

- Quen é Pachín? 

- Como é Pachín? 

- Que llesucedeu a Pachín? 

Despois, faremos coma sempre, formulareivoscuestións novas. 

Martes, 17 de marzo 

Páxina 118: actividades 4, 5, 6, 9. Non tendes que copiar os enunciados. 

 

Se vos xordealgunhadúbida, podedes escribirme a este enderezo electrónico: 

carmentraballo@gmail.com 

MATEMÁTICAS 

Matemáticas 1 eso: enlacehttps://ramaeco.files.wordpress.com/2016/04/ejercicios-repaso-

decimales.pdf( hacer ejercicios del 1 al 6) 

PLÁSTICA 

Rematar as láminas si non as tedes presentadas. Recordar  que teñen que levar o recadro ( si 

non recordas o n.º da lámina poñer  o nome e os apelidos ,o curso e a avaliación )., que teñen 

que estar ben recortadas e coloreadas .  

Ao volver tedes que presentar a libreta, o que a teña mal , queaproveite para pasala a limpo. E 

,se non presentáchedes a subcarpeta,tedes que facelo. 

 Se vosaburridesmoitoacéptansetraballoslibres ,debuxade o que queirades, manga, 

paisaxes...etc, tedesliberdade creativa . 

 



 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Repasar o tema de Exipto( Tema 9  ) 

1- Contestar as seguintespreguntas :Recorda copiar o enunciado e indicar a páxina . 

Páx, 150-1,2,3,4,5,6 

Páx.153 – 5 

Páx.155 -4 

Páx.158- 1, 2, 6 

2- Lee o informe da páxina  160 . contesta a pregunta 2 . Debuxa os vasos canopos indicando 

que gardaban en cada un deles . 

3- Copia os tipos de enterramentosexipcios da páxina163  ( se non  os tesfeitos ) e debuxa o 

templo exipcio. 

4- Preguntas voluntarias por si queres saber máis : ( non as tes que buscar todas podes elexir a 

que queiras ) 

QuenfoiCleopatra ,QuenfoiAkenathón , Cal foi a maldición que rodeou á tumba de 

Tutankamón. 

 

INGLÉS 

Tedes que seguir facendo os exercicios do workbook do tema 5. 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Como temos que empezar tema novo, idefacendo os resumos dos apartados do tema 8, Os 

animais vertebrados. Cando voltemosao cole explicarei as dúbidas erepasaremos todo o 

necesario. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Acabar el libro de lectura y preparar algunas preguntas sobre él para trabajar en clase. 

Hacer los ejercicios de la lectura del tema 10, como siempre copiando el anunciado con muy 

buena letra (los temas 8 y 9 los saltamos por el momento y los haremos a la vuelta). 


