
 
 

 

HORARIO PARA TRABALLO DIARIO      3º ESO A    Semana do 20 ao 24 de abril 

Horas/Días LUNS, 20 MARTES, 21 MÉRCORES, 22 XOVES, 23 VENRES, 24 

9:00-9:50 

Matemáticas 
Corpos xeométricos: 
ONLINE-WEBEX 
FICHA 01: 3-{5,6,7,8} 

Lingua Castelá 
-LIT S. XVI: POESÍA  
PROFANA. Garcilaso de 
La Vega. 
TEORÍA: págs. 120-121-
122 
Ejercicios:   
- Sobre temas e tópicos 
renacentistas , páxs 120-
121  
-Soneto de Garcilaso: 
páx 121 
-Fragmento da Égloga 3 
:El lamento de Salicio, 
páx 125 
Continuamos co repaso 
da literatura medieval 
cos exercicios marcados. 
(tarefas de 2 semanas). 
Contacto: aula virtual e 
whatsapp. 

Matemáticas 
Corpos de revolución: 
ONLINE-WEBEX 
FICHA 02: 1-
{1,2,3,4,5,6} 

Lingua Castelá 
-LIT S. XVI: POESÍA  
PROFANA. Garcilaso de 
La Vega. 
TEORÍA: págs. 120-121-
122 
Ejercicios:   
- Sobre temas e tópicos 
renacentistas , páxs 
120-121  
-Soneto de Garcilaso: 
páx 121 
-Fragmento da Égloga 3 
:El lamento de Salicio, 
páx 125 
Continuamos co repaso 
da literatura medieval 
cos exercicios 
marcados. 
(tarefas de 2 semanas). 
Contacto: aula virtual e 
whatsapp. 

Matemáticas 
Corpos de revolución: 
ONLINE-WEBEX 
FICHA 02: 1-
{7,8,9,10,11,12} 

9:50-10:40 

Lingua Galega 
Ver sempre aula 
virtual 
Tema: Formas non 

Inglés 
Ejercicios en Aula 
Virtual 15 minutos 
antes de la clase  

 Xeografía e Historia 
(tarefas para esta 
semana) 
Lectura do Tema 13. 

Lingua Galega 
Ver sempre aula virtual 
Test sobre a materia 
estudada 

Xeografía e Historia 
(tarefas para esta 
semana) 
Lectura do Tema 13. 



 
 

 

persoais do verbo, 
perífrases e voz (páxs. 
162-164). Ex. 
2,3,4,5,6,7 (páx. 165) 

3º ESO A: 9:35  
Entrega data tope 
Martes 21/04 antes 
das 16:00 h. 

 

 (páxs. 170-172) 

10:40-11:00 Descanso 

11:00-11:50 

Bioloxía e Xeoloxía 
Consultar na aula 
virtual. 
Traballo para dúas 
sesións. 
T. 6. Reprodución 
humana 
- Debuxo 
espermatozoide e 
óvulo (podedes elixir 
os do libro páx 117 ou 
outro).  
-Diferenzas procesos 
de formación dos 
espermatozoides e 
óvulos. 
-Resumir ciclos ovario 
e do útero (páx. 118 e 
119) e ex. nº 3, 5 e 8 
da páx. 128 libro.  

Ed. Física 
Docencia online. 
Ver contidos na aula 
virtual. 

Bioloxía e Xeoloxía 
Consultar na aula 
virtual. 
Traballo para dúas 
sesións. 
T. 6. Reprodución 
humana 
- Debuxo 
espermatozoide e 
óvulo (podedes elixir os 
do libro páx 117 ou 
outro).  
-Diferenzas procesos de 
formación dos 
espermatozoides e 
óvulos. 
-Resumir ciclos ovario e 
do útero (páx. 118 e 
119) e ex. nº 3, 5 e 8 da 
páx. 128 libro.  

Inglés 
Ejercicios en Aula 
Virtual 15 minutos 
antes de la clase  
3º ESO A: 9:35  
Entrega data tope 
Xoves 23/04 antes 
das 16:00 h. 

 
El viernes 24/04 se 
dejarán  ejercicios en 
aula virtual a partir de 
lsa 10:00, que tendrán 
como fecha tope de 
entrega el lunes 27/04 
antes de las 9:00 h. 
 

Francés 
Realizar as tarefas da 
aula virtual. 
 
 
Cultura Clásica 
Realizar o pautado 
pola profesora (grupo 
whatsapp). 

11:50-12:40 

FQ 
Ver aula virtual. 
Formular óxidos e 
sales. 

Música 
Ver a aula virtual nesta 
xa está o padlet da 
materia organizado por 

Tecnoloxía (traballo 
para dúas sesións) 
Realización pezas 
TinkerCad dos vídeos se 

EPVA 
Ver sempre aula virtual 
para tarefas. 

Música 
Ver a aula virtual nesta 
xa está o padlet da 
materia organizado 



 
 

 

cursos e tarefas 
semanais. 
 

aínda non as tedes 
feitas.  
Ver boletín de 
exercicios na aula 
virtual (podedes facer 
todas as que 
queirades).  
Contacto: hangouts 
(preferiblemente) ou polo 
correo electrónico. 

por cursos e tarefas 
semanais. 
 

12:40-13:00 Descanso 

13:00-13:50 

Francés 
Realizar as tarefas da 
aula virtual. 
 
 
Cultura Clásica 
Realizar o pautado 
pola profesora (grupo 
whatsapp). 

EPVA 
Ver sempre aula virtual 
para tarefas. 

FQ 
Ver aula virtual. 
Exercicios de 
formulación para 
entregar. 

Ed. Física 
Ver contidos na aula 
virtual. 
 

Tecnoloxía (traballo 
para dúas sesións) 
Realización pezas 
TinkerCad dos vídeos 
se aínda non as tedes 
feitas.  
Ver boletín de 
exercicios na aula 
virtual (podedes facer 
todas as que 
queirades). 
Contacto: hangouts 
(preferiblemente) ou 
polo correo electrónico. 

13:50-14:40 
Relixión 
Ver sempre aula 
virtual para tarefas. 

    

Lectura: É importante que durante a tardes dediquedes tempo á lectura. 


