
Ola a todas e todos 

Outra semana mais enviamos os exercicios para repasar e afianzar todas as materias. Se 

precisades falar con nos ou aclarar algunha dúbida poñédevos en contacto coa profesora. 

Lembrade que é convinte que enviedes os traballos para corrixilos. 

O meu contacto é quinonesdeleonsusana@gmail.com 

LENGUA 

Tema 11. Ortografía. 

Página 198 ejercicios 1, 2 y 3 

 

1. Tacha la opción que se corresponda con un uso incorrecto de la lengua: 

– ¿Le (enviastes/enviaste) el paquete? 

– Tu falda es de color (marrón/amarrón). 

– Por favor, (callarse/callaos) todos. 

– Su hijo se llama (Gabriel/Grabiel). 

– Mandé revelar las (afotos/fotos). 

– Ponte un poco más (alante/adelante). 

– Julia, (ves/ve) a la tienda a por el arroz. 

2. Escribe punto y dos puntos donde corresponda en estas oraciones: 

– Mañana debo comprar numerosos alimentos carne, pescado, fruta y leche 

– Estimados señores Les recuerdo las ofertas de empleo de mi fábrica 

– Coge el abrigo hace frío 

– María gritó «Salvadme, amigos» 

– Roberto, préstame tu calculadora me he dejado la mía en casa 

3. Escribe en tu cuaderno un pequeño texto que incluya: punto y seguido, punto y 

aparte, dos puntos y punto final. 



Choose the correct option. 

1eat / go fruit 

2make / feed an animal 

3get / wash your hands 

4feed / clean your room 

5go / have home 

6wash / make your bed 

Complete the text with the correct verbs. 

I (1) ........................................... on a school day – at 6.45a.m. I (2)........................................... in the 

bathroom andthen I (3)........................................... . I wear normal clothesto school, not a uniform. After 

that, I go into the kitchen and(4) ......................................... . I’m always hungry! The lastthing I do before 

I go to school is look in the mirror and (5)........................................... . After school, 

I(6)........................................... with our two dogs, Betty andBoo. Then I go home and feed them. 

Choose the correct option. 

Interesting facts about hippos 

1Hippos live / lives in rivers and lakes in Africa. 

2They often go / goes completely under the water 

.3A baby hippo weigh / weighs between 25 and 45 kg 

.4Hippos are herbivores. They don’t / doesn’t eat meat. 

5They love / loves to eat grass – about 40 kg every night! 

6A hippo don’t / doesn’t live more than 45–50 years. 

 Complete the text with the correct verbs. 

Adopt an animal today! 

Many people (1) ......................... (love) animals and every year they adopt an animal at one of our 

rescue centres around the world. It (2)......................... (not cost) much –only £3 a month. 

‘My adopted tiger is called Benji. He (3) .........................(not live) in the UK. He lives in India. Volunteers 

(4)......................... (feed) him milk every day. Baby tigers (5)......................... (not eat) meat. Adopting a 

tiger is great! It(6) ......................... (teach) you about animals in danger.’ 

Harry, 11 

Para relajarnos un poco y aprender inglés, un vídeo. 

Food cultural 

https://www.youtube.com/watch?v=k82aqbYJVcA&list=PLBGKadKOvVizTW1rx1gq5aNk9m6pc

UA9j&index=1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k82aqbYJVcA&list=PLBGKadKOvVizTW1rx1gq5aNk9m6pcUA9j&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=k82aqbYJVcA&list=PLBGKadKOvVizTW1rx1gq5aNk9m6pcUA9j&index=1
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Unidade 5. As rochas, diversidade e usos 
 
Comprensión lectora 
 

O amante do volcán 
 

Ninguén en Inglaterra se sorprendera de que continuase coleccionando arte ou fose na busca de antigüidades unha vez 
chegado a Nápoles. Pero o seu interese polo volcán descubría un novo aspecto da súa natureza. Ser un tolo do volcán 
era maior loucura que ser un tolo da pintura. Quizás o sol lle afectara a mente, ou quizás fose a famosa relaxación do 
sur. Logo, a paixón racionalizouse, converténdose rapidamente en interese científico, e tamén estético, posto que a 
erupción dun volcán se podía cualificar, ampliando o termo, de bela. Non había nada estraño nas súas veladas, onde os 
hóspedes eran invitados a contemplar o espectáculo desde a terraza de su casa de campo, próxima á montaña, á 
maneira das festas cortesás para admirar a lúa no Xapón do período Heian. O estraño era que el quería estar aínda máis 
cerca. 

O Cavaliere descubrira na súa persoa un gusto polo moderadamente plutónico. Empezou por cabalgar acompañado dun 
mozo de cuadra ás terras sulfurosas do oeste da cidade e bañarse espido no lago formado no cono dun volcán 
extinguido. Saír á súa terraza, aqueles primeiros meses, para ver na distancia a tranquila montaña asentada baixo o sol, 
podía provocarlle un soño sobre a calma que segue á catástrofe. O seu plumeiro de branco fume, os ocasionais rumores 
e os chorros de vapor quente parecían trazos perennes, en ningún caso ameazadores. Dezaoito mil aldeáns morreran 
en Torre do Greco en 1631, unha erupción incluso máis letal que a que sepultou Herculano e Pompeia e na cal o erudito 
almirante da frota romana, Plinio o Vello, perdeu a vida; pero, desde entón, nada que merecese o cualificativo de 
desastre. 

A montaña tiña que espertar e empezar a cuspir para conseguir a plena atención deste home tan ocupado, tan disperso. 
E así o fixo, o ano seguinte da súa chegada. Os vapores que subían da cima, á deriva, facíanse máis espesos e crecían. 
Seguidamente o fume negro mesturouse coas nubes de vapor, e pola noite o halo do cono tinguíase de vermello. Aínda 
absorto na busca de vasos e nos achados menores das escavacións aos que ilicitamente podía botar man, comezou a 
escalar a montaña e a tomar notas. Na súa cuarta escalada, ao chegar ao noiro superior, pasou xunto a un montículo de 
sulfuro duns dous metros que non estaba alí a semana anterior. No seu seguinte ascenso á montaña cuberta pola neve 
—era novembro— a cima do montículo emitía unha chama azul. Achegouse máis, púxose no bico dos pés, e entón unha 
especie de lume de artillaría, por encima del —detrás?—, atenazoulle o corazón e fíxoo retroceder dun salto. Uns 
corenta metros máis arriba, desde a abertura do cráter, saíra disparada unha columna de fume negro, seguida por un 
arco de pedras, unha das cales se afundiu ao seu lado. Si. 

Estaba vendo algo que sempre imaxinara, que sempre quixera coñecer [...]. 

Uns días despois houbo unha estrepitosa explosión e un cachón de rochas dun vermello ardente, e aquela tarde ás sete 
comezou a lava a ferver no cráter, rebordou a cima e avanzou cara a Portici. Acompañado só polo axudante de cámara, 
un mozo e o guía local, saíu da cidade a cabalo e permaneceu toda a noite na aba da montaña. Metal líquido sibilante, 
no que as cinzas ígneas flotaban como barcos, caía a fío só a uns vinte metros diante del. Comprobou que non tiña 
medo, o cal é sempre un compracente engano. Despuntou a alba e el empezou a baixar. Un quilómetro e medio máis 
abaixo alcanzou a fronte da corrente de lava, que se encharcara e parara nunha cavidade. 

 
SUSAN SONTAG, O amante do volcán, Alfaguara [adaptación] 

 

ACTIVIDADES 

 

1. A que se refire a palabra amante do título do texto? 

a) É o amante de alguén que vive cerca dun volcán. 

b) É unha persoa que se sente atraída por un volcán. 

c) É un título universitario concedido por subir ao volcán. 
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2. Que palabras do texto che dan pistas sobre o país de Europa no que sucede esta historia? 
 

3. Que tipo de texto é? 

a) Informativo. 

b) Narrativo. 

c) Poético. 

d) Teatral. 

 
 
 
 
 

[

 

4. Cantas persoas morreran durante a erupción de 1631? 

a) Mil seiscentas trinta e unha. 

b) Cento oitenta mil. 

c) Dezaoito mil. 

d) Mil oitocentas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

5. Que cidades sepultara unha erupción anterior deste volcán? 

a) Torre do Greco e Pompeia. 

b) Pompeia e Herculano. 

c) Herculano e Portici. 

d) Nápoles e Pompeia. 

 
 
 
 
 
 

 

6. Volve ler o primeiro parágrafo. Logo, ordena como evoluciona o interese do amante polo volcán. 

[ ] Interese científico. 

[  ] Paixón polo volcán. [ ] 

Interese estético. 

[ ] Interese económico. 

7. Que é o interese estético? 

a) Interese polo belo. 

b) Interese polo paisaxe. 

c) Interese polos volcáns. 

d) Interese polo raro. 

8. Numera cada frase na orde en que aparece no texto. 

[ ] O Cavaliere descubrira na súa persoa un gusto polo moderadamente plutónico. 

[ ] Acompañado só polo axudante de cámara, un mozo e o guía local, saíu da cidade a cabalo e permaneceu toda 
a noite na aba da montaña. 

[ ] Na súa cuarta escalada, ao chegar ao noiro superior, pasou xunto a un montículo de sulfuro duns dous 
metros que non estaba alí a semana anterior. 

[   ] O estraño era que el quería estar aínda máis cerca. 
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9. Relaciona os cadros para completar fragmentos do texto que describen a actividade do volcán. 
 

 

 

 
 

10. Que quererá dicir con «gusto polo moderadamente plutónico»? 

a) Que sentía algún interese por Pluto, o Deus da riqueza (agrícola) na mitoloxía grega. 

b) Que sentía pouco interese polos habitantes e todo o relacionado co planeta Plutón. 

c) Que sentía un interese comedido polo plutonismo (teoría que explica que a Terra se formou pola acción 
do lume interior do que resultaron os volcáns). 

 
 

11. Reflexiona sobre esta frase do texto: «Comprobou que non tiña medo, o cal é sempre un 
compracente engano». Que significa? 

a) Que se sente máis satisfeito ao enganarse crendo que non ten medo. 

b) Que quere compracer aos demais dicindo que non ten medo. 

c) Que quere facerse o valente diante dos que o acompañan. 
 
 

 [ 
 
 

 
 

O seu plumeiro de branco fume, os ocasionais 
rumores e os chorros de vapor quente... 

... e pola noite o halo do cono tinguíase de 
vermello. 

Uns cuarenta metros máis arriba, desde a 
abertura do cráter... 

... parecían trazos perennes, en ningún caso 
ameazadores. 

O fume negro mesturouse coas nubes de 
vapor... 

... saíra disparada unha columna de fume 
negro seguida por un arco de pedras. 



LINGUA GALEGA E LITERATURA - Semana 4 – 10 de maio

Tede sempre á man un dicionario para facer os traballos.

Luns, 4 de maio

Bos días! Hoxe comezamos unha semana máis, espero que con moitos ánimos!

Imos continuar coa lectura de Agustín Fernández Paz, na unidade 11, páxinas 188-189.

Agora que xa  a  lestes  e fixestes  o  resumo ou respondestes  as  preguntas,  imos intentar  responder
algunhas cuestións, a ver se comprendemos ben o texto.

Pasamos á páxina 190. Imos facer as actividades 3 e 4.

Martes, 5 de maio

Continuamos na páxina 190. Agora imos facer as actividades 6, 7 e 9.

Xoves, 7 de maio

Hoxe imos intentar facer a actividade 11 da páxina 190. 

Pero, antes de nada, vouvos dar unhas indicacións. Volvede á lectura e revisade o anuncio que aparece.
O produto que se  está  a anunciar  son unhas chocolatinas.  Están dirixidas a un público  infantil,  iso
sabémolo polo texto da canción, xa que indica que hai que pedilas aos pais. E o máis complicado e
tamén o máis divertido é o slogan, que vén sendo neste caso ese recitado que se repite e queda fixado
na nosa mente e serve para identificar un produto.

Agora é a vosa quenda. Que produto ides elixir? Podedes escoller algún produto dos que se nomean no
texto ou calquera outro que vos apeteza. 

Estou desexando ler os vosos slogans.

Venres, 8 de maio

E xa chega o final da semana. Intentaremos dar forma ao noso anuncio publicitario. A pobre Vanesa ten
que ver vídeos de anuncios publicitarios unha e outra vez. Podería ver o voso vídeo… ou non? A ver se
vos animades.

Quen queira e poida, que se anime a gravalo e compartir comigo o seu anuncio publicitario, seguro que
o pasades fenomenal.

Outra  opción  é  facer  o  guión  gráfico  ou  storyboard do  anuncio.  Que  é  un  guión  gráfico?  Pois  un
conxunto de viñetas para representar de forma gráfica unha escena.

Aquí vos deixo algúns modelos de guións gráficos que podedes empregar. Non tedes que imprimilos. É
para que vos fagades unha idea. Podedes facelo en formato de cómic, se vos é máis sinxelo, e usar os
globos para indicar o que se escoitaría no anuncio. Fai clic aquí: modelos guión gráfico.

Non ten que ser un vídeo ou un guión extenso.

Tampouco  vos preocupedes  se  non  sabedes  debuxar  moi  ben.  Os guións  gráficos son só  guías,  os
deseños son simples esbozos, que nos dan unha idea do que queremos gravar despois.

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

https://drive.google.com/file/d/1n5AZewf7PUW9usuoKilO0Y6zzKeUW1pK/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

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


PlÁSTICA 

Mandar os resultado a   peirao.r@gmail.com 

Esta semana tedes que copiar o debuxo e colorealo. Para crear a sensación de distancia ,as árbores e as 

flores do primeiro plano teñen que ter a cor máis intensa .Podedes usar ceras duras ou brandas .Non 

aconsello que utilicedes os rotuladores .Pero podedes combinar , as ceras brandas para as árbores e as 

flores e as duras para o resto da paisaxe 

 

ACTIVIDADES XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Mandar as solucións  a peirao.r@gmail.com 

 Esta semana sodes Howard Carter  , un exiptólogo moi importante . Estades buscando financiamento       

(cartos) para poder escavar no Val dos Reis a tumba dun faraón da XVIII dinastía. O teu socio e  ti 

facedes un gran descubrimento, pero sufrides graves consecuencias  

Tédesme que dicir : 

- Quen era o voso socio e a que país fostes a escavar. 

- Quen era ese faraón tan importante da XVIII dinastía. Busca algún dato del que che pareza interesante 

e contarme . 

-Cales foron esas consecuencias tan graves que sufristes  

- Que significa ser exiptólogo 

Espero as vosas respostas ( recordade copiar as preguntas e indicar a semana ) 

       

 

mailto:peirao.r@gmail.com


Francés 1ºESO semana del 4 de mayo: 

Vamos a seguir practicando las rutinas y las horas. 

Los verbos pronominales son aquellos que en el infinitivo van precedidos el pronombre “se”. 

Por ejemplo: se laver (lavarse), se doucher (ducharse). 

En este cuadro tenéis el presente del verbo lavar y del verbo lavarse. 

 

Esta semana vais a traducir estas oraciones: 

Yo me levanto a las ocho 

Tú te duchas a las nueve y cuarto 

Ella se lava los dientes  

Nosotros  cenamos  

Vosotros coméis 

Ellos se acuestan a las once menos cuarto 

 



 

MATEMÁTICAS 

 Copiad los enunciados en la libreta. Debéis enviarme los ejercicios a la siguiente dirección 

para poder corregirlos o para consultar dudas: dicm82@gmail.com 

1. Escribe las siguientes potencias como producto o cociente de potencias. 

a)  
53 6     d)    

22 5 8       

b)  
34 2        e)  

415 : 3  

c)  
27 2 5       f)  

336 : 9     

2. Expresa estas operaciones como una única potencia. 

a) 52 2      e)  
423 

 
 

b)      
2 75 5 5          f)  

4325 
 

 

c) 5 23 : 3      g)  3 2 42 2 : 2  

d)    
5 44 : 4       h)  

32 53 : 3  

 
3. Completa los huecos que faltan con el número que corresponde en cada caso. 

a)  
2

2 2 36




       e) 23 : 3 3 27 

   

b)  8 : 4 8 : 4 16
  

   f) 6 34 : 4 4 

    

c)    
23 3 81



     g)  
3

2 2 64 

   

d) 22 2 2 2 32 

     h)    
23 3 9




    
 

 

 

4. Une mediante flechas cada operación con su correspondiente expresión como una única 
potencia y con su valor. 

 

   
23 3     

23  27  

 
26 : 2     

43  81 

 
143 

 
  

53  9 

     
2 23 3 3       

33  243  

 

5. Indica si es verdadera o falsa cada una de las siguientes igualdades. 

a)  
23 9   e) 07 1  

b) 05 0  f) 23 9   

c)  
12 1   g)  

15 5    

d)  
32 8    h)  

24 16    

 



    Ola mozos.Seguimos facendo exercício na casa;esperemos que por pouco tempo. 

Mándovos traballo en forma de TABATA que son series de exercícios curtas pero 

intensas.Lembra adaptalas ao teu nivel reducindo repeticións ou aumentando a 

recuperación.Lembra facer estiramentos ao final. 

 

The 7-Minute Workout 2.0 | Timer & Music | Inger Houghton 

Rutina HIIT para adelgazar 15 minutos en Casa - HIIT Quema Grasa 

abata  一首歌時間瘦身！ 挑戰高心率瘦身操(VI) 

Estiramientos de todo el cuerpo para después del entrenamiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

https://youtu.be/sN6XgeeyXlk
https://youtu.be/QQkpHI9qv0A
https://youtu.be/PhVIFo6aAU8
https://youtu.be/YQQfhILVR7c
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