
 
 

 

    

HORARIO PARA TRABALLO DIARIO      4º 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 
Realizar o pautado 
pola profesora. 

Matemáticas 
Realizar o pautado pola 
profesora. 

Lingua Castelá 
Ver a aula virtual para 
coñecer as tarefas a 
realizar. 

Matemáticas 
Realizar o pautado pola 
profesora. 

Matemáticas 
Realizar o pautado 
pola profesora. 

9:50-10:40 

Lingua Castelá 
Ver a aula virtual para 
coñecer as tarefas a 
realizar. 

Lingua Galega 
Ver sempre aula virtual 
Corrección exercicios 
semana  
14-17  

Lingua Galega 
Ver sempre aula virtual 
Tema: o adverbio 
(páxs. 116-117) 
Ex. 2,3,4,5 páx.119 
Ortografía: páx.120 
Ex. da páx. 121 (agás nº 
3,8,10) 

Lingua Galega 
Tema:Hª da Lit. actual 
(páxs.337-346) 
Test Historia Literatura 
actual 

Lingua Castelá 
Ver a aula virtual para 
coñecer as tarefas a 
realizar. 

10:40-11:00 Descanso 

11:00-11:50 

Inglés 
Ejercicios en Aula 
Virtual 15 minutos 
antes de la clase  
4º ESO A: 10:45  
4º ESO B: 11:35  
 
ENTREGA FECHA 
TOPE  

Xeografía e Historia 
Realizar o pautado pola 
profesora (grupo 
whatsapp). 

FQ 
Ver aula virtual. 
Formular compostos 
ternarios. 
 
Latín 
Realizar o pautado pola 
profesora (grupo 
whatsapp). 

Xeografía e Historia 
Realizar o pautado pola 
profesora (grupo 
whatsapp). 

Bioloxía 
Páxs. 142,143 e 144. 
Consulta aula virtual. 
 
Economía 
Ver as tarefas a 
realizar na aula virtual. 



 
 

 

LUNES 20 ABRIL  
antes de las 16:00  

  

11:50-12:40 

Filosofía 
Ver tarefass na aula 
virtual. 
 
Música 
 Ver a aula virtual 
nesta xa está o padlet 
da materia organizado 
por cursos e tarefas 
semanais. 
 
TIC 
(traballo para dúas 
sesións) 
Instalación de 
Audacity, seguindo os 
vídeos da aula virtual. 
Contacto: hangouts 
(preferiblemente) ou 
polo correo 
electrónico. 
 
Francés 
Realizar as tarefas da 
aula virtual. 

Bioloxía 
Páxs 138,139. 
Actividades. Consulta 
aula virtual. 
 
 
Economía 
Ver as tarefas a realizar 
na aula virtual. 

Inglés 
Ejercicios en Aula 
Virtual 15 minutos 
antes de la clase  
4º ESO A: 11:35 
 
Entrega fecha tope 
Miércoles 22/04 
antes de las 16:00 h 
 

 

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

Cult. Científica (Dúas 
sesións, xoves e 
venres) 
Buscar información e 
seguir elaborando o 
traballo 
-Explotación de 
recursos. Especificar 
como inflúe  unha 
agricultura e gandería  
intensiva, a sobrepesca, 
redución dos bosques, 
abuso da auga  e 
minerais 
-Beneficios de ter 
amplos bosques 
-Xestión sustentable do 
planeta.  
 

FQ 
Ver aula virtual. 
Exercicios de 
formulación para 
entregar. 
 
Latín 
Realizar o pautado 
pola profesora (grupo 
whatsapp). 

12:40-13:00 Descanso 



 
 

 

13:00-13:50 

Valores 
Realizar o pautado 
pola profesora. 
 
Relixión 
Ver sempre aula 
virtual para tarefas. 

Ed. Física 
Ver contidos na aula 
virtual. 

Filosofía 
Ver tarefass na aula 
virtual. 
 
Música 
 Ver a aula virtual nesta 
xa está o padlet da 
materia organizado por 
cursos e tarefas 
semanais. 
 
TIC 
(traballo para dúas 
sesións) 
Instalación de Audacity, 
seguindo os vídeos da 
aula virtual. 
Contacto: hangouts 
(preferiblemente) ou 
polo correo 
electrónico. 
 
Francés 
Realizar as tarefas da 
aula virtual. 

Ed. Física 
Ver contidos na aula 
virtual. 

Cult. Científica  (Dúas 
sesións, xoves e 
venres) 
Buscar información e 
seguir elaborando o 
traballo 
-Explotación de 
recursos. Especificar 
como inflúe  unha 
agricultura e gandería  
intensiva, a 
sobrepesca, redución 
dos bosques, abuso da 
auga  e minerais 
-Beneficios de ter 
amplos bosques 
-Xestión sustentable 
do planeta.  
 

 

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

 


