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TAREFAS PARA RECUPERAR AS MATERIAS NON SUPERADAS EN XUÑO  

3º DE ESO 

BIOLOXÍA - XEOLOXÍA:  

Realiza un traballlo con estas preguntas correctamente respondidas. 
Ten en conta que a realización correcta destas cuestións contará para a nota final. Así mesmo seleccio-

naranse preguntas deste traballo para o exame de setembro, co cal a realización deste traballo axuda-

rache a estudar. ÁNIMO!! 
1. Que é o que hai que ver nun mineral para identificalo? 

2. Di os minerais metalíferos máis importantes xunto co metal que se pode ob-

ter deles. 

3. Define: Mineral, hábito, escala de Mohs, densidade, mineral amorfo, estrutu-

ra cristalina, cristal. 

4. Que é unha rocha? Fai unha táboa onde aparezan os tipos de rochas, a súa 

orixe e os subtipos. 

5. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas; 

a)   As calcarias son rochas carbonatadas. 
b)   O carbón e o petróleo son rochas evaporíticas 
c)   As silvina é unha rocha de tipo evaporítico como a areísca e a halita. 
d)   As lumaquelas son un tipo de rocha carbonatada xunto coa calcaria. 

6. Fai un esquema cos tipos de meteorización existentes. 
7. Que tipo de meteorización predomina en cada un destes ambientes? Razoa a túa resposta: 

a)   Un deserto 
b)   Un bosque 
c)   Unha cidade 
d)   Un glaciar 

8. Cales son as principais rochas detríticas e en que se diferencian unhas doutras? 
9. Cales son as principais rochas non detríticas e en que se diferencian unhas doutras? 
10.  Como de forman o carbón e o petróleo? 
11.  Explica os usos máis frecuentes das rochas sedimentarias máis importantes. 
12. Tipos de augas salvaxes. 
13. Explica como inflúe o clima, a permeabilidade do terreo, a vexetación e a pendente en canto á EROSIÓN 

e INFILTRACIÓN. 
14. Que partes ten un glaciar? 
15. En que se diferencia a erosión dun glaciar coa do vento e da auga? 
16. En que lugares erosiona o vento? 
17. Explica o transporte de materiais que realiza un río, un glaciar, o vento e o mar. 
18. Define as principais formas litorais provocadas pola sedimentación. 
19. Escribe os orgánulos máis importantes da célula coa función máis importante que realizan. 
20. Mecanismos de entrada e saída de partículas da célula. 
21. Explica o proceso de formación dunha proteína. 
22. Que é o metabolismo? Tipos de metabolismo. 
23. Que é a especialización celular?. Pon un exemplo para explicalo. 
24. Tipos de tecidos. 
25. Que tipos de transplantes existen? Explícaos. 
26. Cales son as substancias que son comúns a todos os seres vivos? Pon a función de cada un e exemplos. 
27. Tipos de glándulas do sistema dixestivo. 
28. Tipos de dixestión. 
29. Cales son as funcións dos alimentos? Explica cada unha delas e ademais pon exemplos. 

mailto:hminmaculadav@planalfa.es
mailto:cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es
mailto:cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es


 

    
 
 
Fllas de Maria Inmaculada                   Teléfono: 986. 423. 988 
R/ Vázquez Varela ,57           hminmaculadav@planalfa.es 
36204 Vigo (Pontevedra)                         cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es
  

30. Que métodos de conservación dos alimentos coñeces? 
31. Fai un esquema do tubo dixestivo indicando a función de cada parte. 
32. En que se converte a enerxía química liberada na respiración celular? 
33. Fai un esquema do sistema respiratorio indicando a función de cada parte. 
34. Como pasan os gases entre pulmón-sangue e entre sangue- célula? 
35. Partes do sistema urinario e función de cada unha. 
36. Explica como se forma a urina. 
37. Define: anorexia, bulimia, respiración celular, dieta equilibrada, metabolismo basal, nefrón, hemodiálise. 
38. Fai un esquema da composición do sangue. 
39. Funcións do sangue. 
40. Que tipos de vasos sanguíneos existen?. Poderías definirme cada un deles? 
41. Tipos de enfermidade relacionada co sangue. 
42. Partes e movementos do corazón. 
43. Explica a circulación sanguínea. 
44. Tipos de enfermidades cardiovasculares. 
45. Explica que é o que sucede a partires de que un alimento é introducido no organismo. 
46. Fai un esquema do sistema nervioso indicando a función de cada parte. 
47. Debuxa unha neurona e indica a función de cada parte. 
48. Define: estres, mal de Alzheimer, células diana, hormona, insulina, glicagón. 
49. Que producen as drogas? Tipos de drogas. 
50. Realiza un esquema coas partes do SNC explicando brevemente cada parte. 
51. Fai un esquema coas partes do SNP explicando brevemente cada parte. 
52. Tipos de alteracións do sistema nervioso 
53. Tipos de glándulas do sistema nervioso. 
54. Explica o control do azucre no sangue. 

 

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA: Completar o caderno co traballo dos temas estudados 

ao longo do curso. Mapas de cada tema.  

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL: 

Se tes esta materia suspensa, o día da entrega dos boletíns de notas (ou ao día seguinte) terás que falar 

coa profesora  para que che recorde e concrete o traballo que non fixeches e que debes entregar en 

setembro. 

Entregar o día do exame a resposta ás preguntas de teoría realizadas durante o curso. 
Entregar feitas as láminas non entregadas ao longo do curso. 

 

FÍSICA E QUÍMICA:  

Realiza os traballos que aparecen nos seguintes enlaces 

https://app.box.com/s/soc2t8bxjq0eco2m102eejrcuk8crjgp 

https://app.box.com/s/i9befmj3cvxnpq2mctg6zyjnfgik8iu3 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:  

a. Completar a libreta coa teoría de Lingua e Literatura. 

b. Facer un comentario métrico dun poema a elexir. 

c. Analizar os niveis lingüísticos dunha frase a escoller. 

d. Presentar as fichas de lectura do curso (2 por avaliación) 
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LINGUA ESTRANXEIRA (LINGUA INGLESA): Presentar o día do exame en folios os exercicios co-

rrespondentes a cada unidade do WORKBOOK na sección CHECK YOUR PROGRESS. 

LINGUA GALEGA E LITERATURA: Copiar e estudar a teoría correspondente aos apartados de: Léxico 

e semántica, Gramática,  Ortografía e Literatura das 12 unidades do libro de texto. Facer os exercicos do 

repaso de exame global que recibirás  por correo electrónico e  que tamén poderás descargar no drive da con-

ta anarial.lgl@gmail.com dentro da carpeta LGL 3ºESO ALUMNOS. 
Debes presentar estes traballos ben nunha libreta ou en folios. É imprescindible a súa entrega para aprobar a 

materia en setembro. Ademais a realización correcta do traballo contará para a nota final e axudarache a 

estudar.  ÁNIMO!! 
 

MATEMÁTICAS: 
Realiza os exercicios propostos neste enlace. Fíxate que sexan os do teu curso. 
Deberás entregalos o día que te presentes ao exame. Bo traballo!! 
https://app.box.com/s/cdt94lljrerch8565ki67bszcmodv6vw 

 

MÚSICA: Estudar o temario dado ó longo do curso de cara á proba escrita e interpretar unha práctica ins-

trumental a elexir das traballadas durante o curso. 

RELIXIÓN CATÓLICA: Estudar o temario dado ao longo do ano e presentar o día do exame as activida-

des feitas ao longo do curso, en folios, poñendo tema, páxina, actividade  e coidando a presentación. 

TECNOLOXÍAS: Estudar os temas 0, 1, 2, 3, 4, 5 facendo fincapé nas actividades de repaso de cada tema. 

Realizar unha presentación dixital cos contidos máis importantes do tema 6 (enviar por correo electrónico 

antes do día do exame de setembro á dirección galiciaestevez@gmail.com). 

 

LINGUA FRANCESA: Pór a libreta ao día e estudar para a proba final de setembro. 
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