
Ola a tod@s:
Logo dunha semana de descanso volvemos a traballar.
Se vos é posible, enviade a cada profesor os traballos que vaiades facendo para que os corrixan. 
Lembrade tamén que podedes poñervos en contacto con nós cando queirades para resolver dúbidas, 
facernos preguntas ou simplemente falar.
Se algún de vós non ten os libros de Lengua castellana ou de Inglés, dicídemo e mándovos o traballo.
Unha aperta para tod@s e ánimo, que xa falta menos.

 A profesora de francés pide que mandedes os traballos a este e-mail ruthmaure@gmail.com

LENGUA CASTELLANA

Realiza los siguientes ejercicios del libro de lengua del tema 10. Es un repaso de sinónimos, antónimos, 

palabras polisémicas y monosémicas. Copia los enunciados de los ejercicios con muy buena letra y sin 

faltas de ortografía (pon especial cuidado con las tildes).

Ejercicios 1 y 2 de la página 172

Ejercicios 4, 5,6 y 7 de la página 173

Ejercicios 2,3 y 4 de la página 176

ENGLISH

Student’s book, pages 64 and 65. Read the text “Bringing Classical Music to Young People” and do the 

exercises 3, 4 and 5.

MATEMÁTICAS 1º ESO

https://lasmatematicas.eu/docs/eso/1eso/ejercicios/operaciones_combinadas_fracciones_1.pdf 

Ejercicios operaciones combinadas de fracciones.

RECORDAD: el mínimo común múltiplo se hace cuando quedan sumas y/o restas

RECOMENDACIÓN:  hacer  5  ejercicios  cada  día  (recordad  que  esta  semana  son  lectivos  martes,

miércoles,  jueves  y  viernes),  es  decir,  en  total  se  recomiendan  hacer  20  ejercicios.  Al  final  del

documento tenéis las soluciones (la solución del ejercicio 15 es 13/24, en el solucionario hay una errata).

Debéis enviarme los ejercicios a la siguiente dirección para poder corregirlos o para consultar dudas :

diana.cid  @  edu.xunta.es  .

 MATEMÁTICAS SOLO ALUMNOS CON ADAPTACIÓN CURRICULAR

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/CUADERNO-MATEMATICAS-

3%C2%BA-LA-SALLE-LA-LAGUNA.pdf Hacer página 12, 13, 14 y 15

Es recomendable  hacer  una página cada día  (esta  semana son lectivos martes,  miércoles,  jueves y

viernes). Me debéis enviar los ejercicios para corregir a: diana.cid  @  edu.xunta.es  

mailto:ruthmaure@gmail.com


FRANCÉS

Ver el vídeo siguiente: 
http://www.expressfrancais.com/decir-pedir-la-hora-en-frances/
En la libreta, copiar del libro (página 60) el apartado “ Dire l’heure” y traducirlo.
Libro de ejercicios:
Página 42: nº 8



	  



Bioloxía e xeoloxía

Animais de compañía no antigo Exipto

Os antigos exipcios destacaron por ter numerosos animais de compañía e polo particular afecto

que sentían por eles. O historiador grego Heródoto subliñou que os animais domésticos eran 

abundantes e comentou a gran desolación que a morte dunha mascota producía entre os 

habitantes da casa; estes depilaban as cellas en signo de aflición cando morría o seu gato e 

afeitaban todo o corpo, incluída a cabeza, se o que morría era un can. Non é estraño que os 

exipcios se fixesen representar xunto ás súas mascotas nos muros das súas tumbas, nas estelas 

funerarias e nos sarcófagos. Grazas a estas imaxes podemos coñecer moitos detalles sobre as 

mascotas na vida diaria dos exipcios, sobre as características das especies e razas da fauna que 

entón vivía xunto ao Nilo, sobre a domesticación de animais e sobre as prácticas veterinarias. O 

mellor amigo do exipcio As mascotas dos antigos exipcios eran basicamente tres: cans, gatos e 

monos. Para os exipcios, o can xa era o mellor amigo do home, o compañeiro máis fiel na casa e

tamén o mellor camarada na caza. Os artistas exipcios pintaron nas paredes das tumbas 

elegantes cans, de distintas especies e razas, sen escatimar detalles: algúns posuían unha 

pelaxe uniforme, outros eran manchados; uns tiñan as orellas grandes e caídas, e outros, 

aguzadas e rectas; había cans pastores e cans gardiáns; algúns eran pequenos e outros 

enérxicos e feroces como o lebreiro, un can de caza ao que recoñecemos polo seu fociño 

alongado, as súas longas e delgadas patas e a cola curvada. Nalgunhas escenas de cazaría no 

deserto represéntanse homes armados con arcos e frechas que, coa axuda de lebreiros, dan 

caza a leóns, órices (grandes antílopes) e outros animais. O can domesticado entraba na casa e 

camiñaba por ela libremente, acomodándose baixo as cadeiras para comer, durmir ou 

descansar cerca dos seus coidadores. Chegáronnos imaxes nas que aparecen cans ornados con 

belos colares e finas correas que sosteñen os seus donos, ou que están atados a unha árbore. 

Non obstante, resulta curioso que os artistas exipcios xamais representasen o home ou a muller

acariciando os cans, cepillando o seu pelo ou, sinxelamente, xogando con eles. Gatos e monos 

O gato foi domesticado polos antigos exipcios. Este felino era un eficaz cazador de ratos, serpes 

e outros animais pouco desexados en fogares e celeiros. Por iso gañou o afecto e a simpatía dos

campesiños e se converteu nun hóspede máis da casa. Os gatos deixaban que lles puxesen un 

colar ou unha fermosa fita no pescozo e aceptaban, tal vez un pouco a contragusto, manterse 

inmóbiles baixo a cadeira dos seus amos mentres estes gozaban dun apetitoso banquete. Máis 

tarde, o gato aparece representado nos muros das tumbas dos seus donos con maior 

frecuencia. A xulgar polas imaxes, este animal converteuse na mascota favorita dalgúns 

membros da realeza. Tamén o mono e o babuíno eran criados como animais domésticos. No 

repertorio decorativo das tumbas, encontrámolos trepando palmeiras e figueiras para axudar a 

recoller os froitos que estaban máis altos. Aparecen así mesmo representados debaixo da 

cadeira dos seus donos, a miúdo adornados con colares e brazaletes. Xa desde o Imperio 

Antigo, o mono conseguiu o afecto do home e tivo acceso á casa, onde convivía co can e o resto

de animais domésticos. Divertía a xente cos seus xestos e acrobacias, e, en definitiva, sabía 

facer pasar o tempo de maneira agradable. En escenas de mercado ou outros lugares onde se 

congrega moita xente, os monos aparecen suxeitos con correas, como se estivesen patrullando 

xunto aos policías. Chama a atención que aos babuínos domesticados se lles extraesen os 

cairos, como demostran as radiografías practicadas ás súas momias. Ao parecer, coa extirpación

destes afiados dentes queríanse evitar mordeduras perigosas. Tal operación debía de resultar 

complicada, ademais de dolorosa para o animal, o que suscita a cuestión do tipo de anestesia 

que se empregou no mundo antigo para adormecer a dor. [...] O estudo das momias dos 

animais de compañía indica que recibiron atentos coidados durante a súa vida terreal: o pelo 

brillante e os ósos fortes revelan unha alimentación continua, sa e equilibrada. Unha das máis 

finas e delicadas momias de mascota que chegaron ata nós é a dunha gacela que ao parecer 

pertenceu a unha princesa. O exame deste animal revelou que se trataba dunha femia duns 



catro anos de idade que faleceu por causas naturais. A gacela foi coidadosamente vendada con 

tiras de liño e adornárona con diversos colares; a súa momia encontrábase no interior dun 

sarcófago feito de madeira de sicómoro que tomaba a silueta do animal.

IRENE CORDÓN I SOLÀ-SAGALÉS. National Geographic, n.º 101 (adaptación)

1. texto escribiuse para ser lido por...

a) Especialistas na civilización exipcia.

b) Turistas que viaxan a Exipto.

c) Calquera lector interesado.

d) Un profesor de historia.

2. Elixe unha destas palabras e escribe unha oración co tema do texto.

momia – animal – mascota – embalsamar – domesticar – compañía – monada

3. Que animais se mencionan no texto?

4. Dos animais mencionados, cales poderían ser a túa mascota?

5. Cal presenta máis dificultades como mascota? Por que?

6. Contesta estas preguntas sobre os animais do texto.

a) Que características teñen en común todos estes animais?

b) En que lugar aparecen todos representados cos seus donos?

c) Cal cres que era o animal máis prezado para os exipcios?

d) Que outros animais relacionas con Exipto?

e) Son todos animais de compañía?

f) Utilizaban os animais para divertirse?

7. Por que sabemos que recibiron atentos coidados dos seus donos exipcios? 8. Que outras 

cousas sabemos dos exipcios por esas escenas con animais domésticos?

8. [Interpretar e relacionar]

9. 9. Á autora do texto «resúltalle curioso que os artistas exipcios xamais representasen o home

ou a muller acariciando os cans, cepillando o seu pelo ou, sinxelamente, xogando con eles». 

Que conclusión sacas disto?

10. Resume as funcións de cada un dos tres animais que se mencionan no texto.

11. Que animal dos mencionados no texto che gustaría ter como mascota? Por que?

a) Porque é o máis leal.

b) Porque é o máis listo.

c) Porque é o máis gracioso.

d) Porque é o máis elegante.

12. Que opinas do trato que os animais recibían dos seus donos no antigo Exipto? Cres que era

mellor, peor ou parecido ao trato que reciben na actualidade? Pon exemplos para comparar.



LINGUA GALEGA E LITERATURA - Semana 14 – 17 de abril 

Non copiedes os enunciados dos exercicios. Marcade sempre a páxina e o número de exercicio para poder 
identificalos con claridade. 

 

Martes, 14 de abril 

Imos repasar un pouco os contidos xa vistos ata o momento. Vaiamos ata a unidade 1. Aqueles que non 
fixestes o resumo da lectura (páxinas 8-9), podedes aproveitar e facelo agora.  

Se tendes dúbidas sobre como facelo, imos ir paso a paso e responder primeiro algunhas cuestións. Fíxate 
primeiro no título para descubrir cal será a historia principal. Unha vez que localices a historia principal, 
responde: 

- Quen é o protagonista? 

- Que animais ten na casa? 

- Que lle sucede á nai deste rapaz? 

- Que argalla o protagonista para ter contenta a nai? 

Moitos xa fixestes este resumo, así que podedes ir ata a páxina 12 e repasar o vocabulario do cuarto. Se 
non lembrades o significado dalgunha palabra, usade o dicionario ou escribídeme. 

Agora, tendes que describir un cuarto. Podedes describir o cuarto que aparece na ilustración do libro na 
páxina 12, o cuarto que vos gustaría a vós, buscar unha imaxe por Internet… ou tamén vos dou outras 
propostas: 

       

Na vosa descrición, ide do máis xeral ao máis específico (o tamaño do cuarto, a cor do chan, a cor das 
paredes…), e despois seguide unha orde: de esquerda a dereita, por exemplo. 

 

Xoves, 16 de abril 

Podedes acceder ao libro dixital (se non tedes a licencia, escribídeme), unidade 1 > No teu cuarto, e 
podedes facer o barullo de letras. 

Libro de texto: páxina 16: Clases de palabras. / Libro dixital: unidade 1 > As clases de palabras. No libro 
dixital tendes un esquema para repasar as clases de palabras. 

Se aínda non o tendes moi claro, non deixedes de ler as seguintes ligazóns: 

Clases de palabras para dummies (infografía) 

Clases de palabras (infografía) 

Agora, podedes practicar un pouco. Facede clic na seguinte ligazón: exercicios clases de palabras  

Sobre un fondo rosa, vedes que aparece <Exercicio 1> e debaixo hai <5> actividades dentro deste primeiro 
exercicio, podedes facelos todos, son moi breves e sinxelos. 

 

https://view.genial.ly/5ccd7c1edb97e30f5d61ac56/guide-clases-de-palabras-para-dummies
https://view.genial.ly/5cce11ccdecf900f57ff372e/vertical-infographic-timeline-clases-de-palabras-para-dummies-copia-copia
http://cotovia.org/proxecto/exe/exe_mor_00.html?orix=mor&tare=&tema=mor_cla_01.html


Venres, 17 de abril 

E hoxe imos deixar voar a imaxinación. Eu douvos a imaxe e vós… que me contades? 

 

 

Ide facendo os traballos con calma. Se vos xorden dúbidas, escribídeme. 

 

Recordatorio 

1. Teño as licencias para acceder aos recursos dixitais do libro de texto. Para proporcionárvolas, preciso 
que me escribades un correo electrónico indicándome o nome do alumno. Eu enviareivos a información 
necesaria para que poidades acceder a estes recursos. 

2. Podemos falar por Skype se así o precisades. Só tedes que enviarme un correo electrónico 
(carmentraballo@gmail.com) e fixamos un horario que nos veña ben para quedar. 

3. Plataforma Edmodo. Entrades en https://www.edmodo.com > ESTUDIANTE > Nombre y Apellido 
(tendes que poñer o voso nome e o voso apelido) > Código de clase (o código é: 9q2ybz) > USUARIO 
(poñede como usuario o voso nome e apelido, por favor, para que eu saiba quen sodes) > CONTRASEÑA 
(aquí cada un escollerá o seu contrasinal) 

Todo isto será co permiso dos vosos responsables, que terán tamén acceso. Todo o que comentedes, será 
supervisado por min. 

Para que poidades ver o contido, terei que aceptarvos antes no grupo, así que non vos asustedes se nun 
primeiro momento non vedes nada na pantalla. Esperade un pouco. O mesmo sucede cos vosos 
comentarios. Teño que validalos eu. En canto os valide, serán visibles para todos 

 

mailto:carmentraballo@gmail.com
https://www.edmodo.com/


XEOGRAFÍA E HISTORIA

Lede , repasade os temas e as actividades, tamén  podedes visualizar os seguintes vídeos 
- La prehistoria  en 6 minutos. Academia Play
- ¿Quien inventó los juegos olímpicos ? Curiosamente 35.
- Dioses de la mitología griega y romana . Academia Play

                                                                                                                                          
Corrección das actividades : ( Só certas actividades nas que podedes ter dúbidas )
Tema 9: 
P.150 -Nº 3: Menes Imp. Antigo. Keop/Imp Antigo. Hatshepsut. /Imp. Medio. Akenatón / Imp.Medio. Tutankamón / 
Imp. Medio. Alejandro Magno / Imp. Novo N.º 5- A civil. exipcia durou 3.070 anos . Comeza no ano 3100a. c. e remata 
no 30 a. c. Nº 6 . a)O Nilo Nace en África e desemboca no Mediterráneo formando un delta. b) A presa de Suán ( lago 
Nasser ) P153 n.º 5.Eran copistas, secretarios e redactores de documentos. Rexistraban as leis etc. Ademais de coñecer
a escritura xeroglífica sabían de matemáticas. Usaban o papiro e tinta P. 154. N.º 4- a)O ano tiña tres estacións , 
inundacións, sementeira e colleita . b) relacionados coas enchentes do río. c) para non ser anegadas polas inundacións 
P.158. N.º 1-Ra / deus do sol e da vida / Falcón e disco solar .- Anubis / Deus do ceo/ Falcón  e dobre coroa ….etc   
Tema 10
P.170 N.º 2.  esa  é a razón pola que os gregos tiveron tantos contactos comerciais, ao estar preto da costa movíanse 
polo Mediterráneo. N.º 3 Por exemplo: Ampurias / Emporión. Málaga /Mainake.  Denia / Hemroskopeion. Todas no sur
da pen. P.172 N.º 1- Guerras Médicas, os gregos contra os persas . Gañan os gregos (Atenas .Guerras do Peloponeso : 
gregos contra gregos , pola rivalidade entre Esparta y  Atenas . Perde Esparta  P.174 . N.º 1- Asemblea na Oligarquía . 
Só votaban Si / non ás leis .Asemblea na Democracia : Discutía e votaba as leis, elexía o consello e aos maxistrados N.º 
2 . Oligarquía : varóns maiores de 30 anos fillos de pai ateniense . Democracia: varóns  libres de 18 anos fillos de pai e 
nai ateniense .Nº 3: Democracia: 500 cidadáns ,elixían as leis. Oligarquía ,28 aristócratas maiores de 60 
anos ,elaboraban as leis .Nº 5: Oligarquía goberno da elite ( aristo) Democracia : goberno do pobo .Nº 6: Non era unha 
verdadeira democracia xa que non todos podían participar nas decisións , os estranxeiros, as mulleres e os escravos 
non eran considerados cidadáns . P176 N.º 1; agricultor/mineiro;/ceramista/ferreiro/comerciante P.178 N.º 1: a)Parte 
alta , a) Acrópole onde atopaban os templo: Parte baixa as vivendas b) ägora nela atóase o mercado, as tendas e as 
zoas de reunión,
Corrección do texto. Os textos que mesturei foron datos de Exipto e Grecia . O río era o Nilo, o mar o Mediterráneo, as
cidades eran as Polis ,  Atenas e Grecia , o monte sagrado era o Olimpo , os deuses, por exemplo, Ra ; Osiris, Anubis, 
Zeus , Rea ..etc

PLÁSTICA 
Non se propoñen novas  actividades , pero podedes seguir facendo todos os debuxos que queirades .
Podedes ver os seguintes vídeos.
- 25 cuadros de Kandindky con música de Wagner.
- 27 cuadros de Van Gogh  con música.

                                 

 



                                                  EDUCACIÓN  FÍSICA 

 

 

Outra semana máis tócanos estar confinados na casa, por iso é moi importante estar activos 

de corpo e mente.  

Como a maioría teremos un espazo limitado, propóñovos para esta semana 4 sesións de 

adestramento funcional (dirixido a todo o corpo). Cada un pode adaptalas ao seu nivel e o 

único obxectivo é pasalo ben e activarse. 

Espero que vos guste. 

 

FUNCTIONAL TRAINING 1 | Entrenamiento funcional | Sentadilla | Lunge | Plancha abdominal 

| Skipping 

 

FUNCTIONAL TRAINING 2 | Fondos | Escaladores | Cardio | Saltos 

 

FUNCTIONAL TRAINING 3  | Burpees | Entrenamiento Hiit | Pliométricos | Entrenamiento 

Intenso 

 

FUNCTIONAL TRAINING 4 | Entrenamiento funcional | Semiburpees | Lunge Pliométrico 

https://youtu.be/TY2G2iI6V8M
https://youtu.be/TY2G2iI6V8M
https://youtu.be/NQrDJVS9lEk
https://youtu.be/gc2iRcz9IPs
https://youtu.be/gc2iRcz9IPs
https://youtu.be/7vmM3irbM74



