1º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Os alumnos presentes o venres, 13 de marzo recibiron as instrucións relacionadas costraballos a
realizar durante este periodo. Os alumn@s comunícanse a través do grupo de whatsapp de clase que
eles teñen. Respecto aos alumn@s que teñen ACI, chegaranlle por correo ordinario as tarefas a
desenvolver durante este tempo.

3º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Ademáis do voso libro de texto, podedes consultar as seguintes páxinas web: cidead biología 3º eso e
iespoetaclaudio biología 3º eso. A primeira é sinxela e moi completa; ten actividades interactivas
para repasar e enlaces interesantes para entender e/ou profundizar os contidos.
Para calqueradúbida estou a vosa disposición :eldaluis@edu.xunta.es

3º A :Tema 4 . Aparato circulatorio.





Debedes facer:

Debuxos do corazón
Resumo da parte correspondente do tema : o sangue, os vasos, o corazón
(anatomía e ciclo cardíaco),a circulación sanguínea e o sistema linfático.
As actividades das páxinas 67, 69,70,71,73, 80 e 81(agás 2,3 e 6)
Estudar a parte correspondente do tema

3º B :Tema 4. A circulación e a excreción.

Debedes facer:

As actividades das páxinas 67,69,70,71,73,74,75, 2 e 3 da páx 76 e todas as
que quedaban por facer das páx 80 e 81.
 Revisar o apartado da formación dos ouriños, xa explicado na clase.
 As enfermidades dos aparatos circulatorio e excretor :facedes un esquema
utilizando a páxina de cidead.
 Estudar o tema.
Tema 6. A reprodución humana
 Lectura páx 112-113 . Actividades 2 e3 da páx 113.
 Esquemas e debuxos (non mudos!) dos aparatos reprodutores masculino e
feminino.
 Debuxo dun espermatozoide e dun óvulo.





Diferencias entre os procesos de formación dos espermatozoides e o dos
óvulos.
Estudar esta parte do tema.

4º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Ademáis do voso libro de texto ,podedes consultar as páxinas web que utilizamos nas clases: cidead
biología 4ºeso , iespoetaclaudio biología 4º eso e jdiacas evolución.
Para calqueradúbidaestou a vosadisposición :eldaluis@edu.xunta.es
A EVOLUCIÓN . A organización do traballo/estudo para rematar o tema sería a seguinte:








As probas da evolución.
A clasificación dos seres vivos (fotocopia xa entregada )
Facedes a ficha de exercicios que xa vos dín(son 8 en total) e as
actividades 3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 das páx 112-113.
A evolución humana. Seguir por cidead e por outrapáxweb : biologíageologia.com. Facer un esquema coa liña evolutiva de cidead e outro
esquema co proceso de hominización de biología-geologia.com
Estudar o tema.
Se vos aburrides ¡!!! Recoméndovos ver a seguintepelícula : LA
ODISEA DE LA ESPECIE.

4º ESO CULTURA CIENTÍFICA
A comunicación cosalumn@s farase a través da páxina de classroom utilizada durante o curso.

1º BACHARELATO CULTURA CIENTÍFICA
A comunicación cosalumn@s farase a través da páxina de classroom utilizada durante o curso.

1º BACHARELATO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Os alumnos/as presentes o venres, 13 de marzo, xa recibístides as instrucións relacionadas co traballo
a realizar durante este periodo. Para calquera dúbida xa tedes o meu correo.

