
 

LEMBRADE QUE É ACONSELLABLE ENVIAR O QUE VAIADES FACENDO AS PROFESORAS. 

INGLÉS  

Esta semana vamos a hacer un repaso del present continuous a través de videos. 

Present continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=27aVf_KI_uA 

How to use present continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=hpO2-N00EFo 

How to add -ing 

https://www.youtube.com/watch?v=AjO0kU6hD3M&t=630s 

Present simple vs present continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs 

 

FRANCÉS 

Cahier d'exercices  

Página 40, ejercicios 1 y 2 

 

LENGUA CASTELLANA 

Lectura del tema 11.  

Páginas 182-183 ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11 y 12. 

 

  XEOGRAFÍA E HISTORIA /     PLÁSTICA 

 

 

Ola a todos e todas , esta semana propóñovos unha investigación. 
 
 “ Son Marcelino Sanz de Sautola, son moi afeccionado á paleontoloxía . Descubrín algo moi importante 
para España e tamén para a Humanidade . A miña filla tamén participou desde descubrimento”. 
 
   Propóñoche investigar sobre o seguinte:  
 
- Cal foi ese descubrimento tan importante , onde foi.? 
- Como se chamaba a filla do señor Marcelino e cal foi o seu papel no descubrimento. 
- E outra cousa, que é un paleontólogo ?- que estuda a paleontoloxía ? ( paleontología ) 
 
E agora o que tedes que facer de plástica . 
Cando saibas o que atopou a nena María saberás o que tes que debuxar  
 
  Ánimo e a investigar   
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=27aVf_KI_uA
https://www.youtube.com/watch?v=hpO2-N00EFo
https://www.youtube.com/watch?v=AjO0kU6hD3M&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
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Compostos orgánicos 

Lembra 

Todos os seres vivos compartimos algo: un mesmo tipo de moléculas ricas en carbono. Por ese motivo, 
esas moléculas se coñecen como biomoléculas. Son os glícidos, as proteínas, os ácidos nucleicos e os 
lípidos. Estas moléculas realizan todas as funcións que manteñen con vida os seres vivos e que os 
caracterizan como tales. 

 

As biomoléculas clasifícanse en: 

 Biocompostos inorgánicos. Son moléculas imprescindibles para a vida que 
posúen tanto os seres vivos como a materia inerte. Son moléculas como a auga, 
o osíxeno e os sales inorgánicos, como o ión fosfato que forma os ósos, o calcio, 
etc. 
 

 Biocompostos orgánicos (principios inmediatos). Son sintetizados polos seres vivos e a súa 
estrutura baséase no carbono; ademais, levan outros átomos, como son o hidróxeno, o nitróxeno, o 
fósforo, o xofre e algúns outros átomos en proporcións moito menores. As biomoléculas orgánicas 
poden agruparse en cinco grandes tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glícidos 

Son a fonte de enerxía primaria que utilizan os seres 
vivos para realizar as súas funcións vitais. A glicosa 
está ao principio dunha das rutas metabólicas 
produtoras de enerxía máis antigas: a glicólise. As 
plantas almacenan as súas reservas en forma de 
amidón; en cambio, os animais forman o glicóxeno. 
Algúns glícidos forman importantes estruturas 
esqueléticas, como a celulosa, constituínte da parede 
celular vexetal, ou a quitina, que forma a cutícula dos 
artrópodos. 

Lípidos 

Algúns lípidos realizan funcións primordiais para as células.  
Por exemplo, os fosfolípidos forman o esqueleto das 
membranas celulares, os triglicéridos son o principal almacén 
de enerxía dos animais, os isoprenoides e os esteroides 

desempeñan funcións reguladoras, como as hormonas sexuais. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Quitina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoprenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
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Compostos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cales son as funcións dos glícidos? 

 

 

2. Cales son as funcións dos lípidos? 

 

 

3. Cales son as funcións das proteínas? 

 

 

4. Que función teñen os ácidos nucleicos dentro dos seres vivos? 

 

 

 

 

 

 

 

Proteínas 

Son as biomoléculas que máis diversidade de funcións realizan 
nos seres vivos.  

Son proteínas moitas hormonas; tamén a hemoglobina, que 
transporta o osíxeno polo sangue; os anticorpos, que realizan 
accións de defensa natural contra infeccións; a actina e a 
miosina, responsables finais do acurtamento do músculo  
durante a contracción; etc. 

Ácidos nucleicos 

Existen dous tipos, o ADN e o ARN, que 
desempeñan unha das funcións máis importante para 
a vida: conteñen as instrucións necesarias para o 
desenvolvemento e o funcionamento das células.  
O ADN ten a capacidade de replicarse, transmitindo 
esas instrucións ás células fillas que herdarán a 
información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Actina
https://es.wikipedia.org/wiki/Miosina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN


 

MATEMÁTICAS 

Debéis enviarme los ejercicios a la siguiente dirección para poder corregirlos o para consultar dudas: dicm82@gmail.com 

1. Expresa las siguientes situaciones utilizando números enteros. 

a) Debo a mi hermana 5 €  c) Mi oficina está en el octavo piso 

b) He bajado 7 plantas en el ascensor d) La botella está completamente vacía  

 
2. Dados los números +2, −1, −2, −5, +5, −3, 0 

a) Represéntalos en la recta 

b) Ordénalos de menor a mayor 

c) Escribe el valor absoluto de cada número 

a) Escribe el opuesto de cada número 
 

3. Realiza las siguientes sumas y restas de números enteros. 

a) (−12) + (+5) c) 10 − [−12 − (−4) + (−6)] 

b) 16 + (−5) − (−56) + (−17) − (+4) d)     (−35 + 47) − [16 − (+8) − (−37) + (−15)] 

 

4. Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones. 

a) (−45) · (−60) c) (+4) · (−5) · (−3) 

b) (+48) : (−8) d) (−36) : (+4) · (+2) 

 

5. Realiza las siguientes operaciones combinadas 

 a)  5 − 3 · [(−4) + (−6) : (−1)] c) (−21) − (−1) · [(−1) + 4 · (−2) · (−6)] + 3 · (−2) 

 b)  (−7 + 3) · 7 + 3 · [5 − (−4) · (−3)] d) − (−6) + (−36) : [54 − 48 : 6 − (−4) · (−7)] 

 

6. En un concurso de televisión ganas 100 € por cada pregunta acertada, y pierdes 180 € por cada error. Alfonso tenía 1000 
€ al empezar el programa, pero de las 10 preguntas que le hicieron solo contestó correctamente seis.  

a) ¿Cuánto dinero ganó o perdió?  

 A.  680 € B.  –680 € C.  120 € D. –120 € 

b) ¿Qué cantidad tenía al terminar? 

 



LINGUA GALEGA E LITERATURA - Semana 20 – 26 de abril 

Tede sempre á man un dicionario para facer os traballos. 

 

Luns, 27 de abril 

Hoxe comeza unha nova semana, que ademais vai ser curtiña, xa que o venres non temos clase. 

Imos repasar os xéneros literarios. Abrimos o libro pola páxina 19. Podedes volver ler a epígrafe 6.2 Os 
xéneros literarios. Tamén hai un esquema nos recursos dixitais: unidade 1 > Os xéneros literarios, por se 
vos resulta máis atractivo para repasar deste xeito. 

Intentaremos agora facer a seguinte actividade: converte este texto. 

 

Martes, 28 de abril 

Na páxina 22, chegamos ás actividades de repaso do tema 1. A maioría de vós xa as tedes feitas e 
corrixidas. Aqueles que non as fixestes no seu día ou non as corrixistes, podedes aproveitar e facelas 
agora. Serían os exercicios: 1, 2, 4, 8 e 9. 

Se xa as fixeches e xa as tes corrixidas, vai á páxina 23 e observa os sinais do exercicio 8. Coñeces o 
significado de todos eles? Poderías dicirme que significa cada sinal e un lugar onde podería atopalos? Se 
non coñeces o seu significado, podes preguntalo, buscalo ou imaxinalo. 

 

Xoves, 30 de abril 

Hoxe imos gozar cunha lectura nova, da man de Agustín Fernández Paz. Para iso teremos que coller o 
terceiro tomo, unidade 11, páxinas 188-189. 

Lemos con moita calma: «Vanesa e o anuncio de televisión». Facemos unha primeira lectura. Na segunda 
lectura imos marcando aquelas palabras descoñecidas e buscámolas no dicionario (ou me preguntades). 

Agora, aqueles que xa dominades a técnica do resumo, mans á obra. Resumimos o texto que acabamos 
de ler. 

Os que aínda estamos perfeccionando a técnica, imos ir paso a paso. Primeiro lemos de novo o título da 
lectura, despois respondemos as seguintes preguntas: 

- Que personaxes interveñen? 

- Con que está obsesionada unha das personaxes? 

- Noméase unha personaxe que non intervén na acción. Quen é, como se chama? 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14CfI9bPwHW90Eu_izxs6zcCM9AQ8MvfE/view?usp=sharing


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/


      Ola rapaces,por fin podemos saír á rúa e mover as pernas,pouquiño,pero para activarnos é 

suficiente.Lembra que camiñar a bo ritmo´subir e baixar as escaleiras,axudar nas tarefas da 

casa etc,sonboas posibilidades de exercício. 

    Outra semana mándovos actividades esperando vos gusten. 

 

Educación física en casa 1 

Educación física en casa 2 

Educación física en casa 3 

Educación física en casa 5 

Educación física en casa 6 

 

ESTIRAMIENTOS FINALES 

Estiramientos de todo el cuerpo para después del entrenamiento 

EDUCACIÓN FÍSICA 

https://youtu.be/GiLnkt98w4U
https://youtu.be/jknnEHz7qy4
https://youtu.be/RG46hRaJrKI
https://youtu.be/jvDqSJQ-j5U
https://youtu.be/pRdmhO1knVI
https://youtu.be/YQQfhILVR7c
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