
Colexio Fillas de María Inmaculada Tarefas de Recuperación – 1º FPB 

Páxina 1 de 2 

 

 

TAREFAS PARA RECUPERAR OS MÓDULOS NON SUPERADAS EN XUÑO  

2016/2017 - 1º DE FPB 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I: 

● MATEMÁTICAS I:  Para setembro os alumnos teñen que entregar no caderno, o día do exame, os 

seguintes exercicios: 
● Tema 1:  10, 14, 24 e 19 

● Tema 2:  10, 18 e 21 

● Tema 3:  6, 10 e 13 

● Tema 4:  6, 11 e 15 

● Tema 5:  5, 21 e 25 

● Tema 6:  9, 14 e 17 

● Tema 7:  1, 7, e 11 

● Tema 8:  1, 23 e 26 

● Tema 9:  5, 14, 16 e 19 

● Tema 10:  6, 12 e 16 

● Tema 11:  14, 27 e 34   

 

● CIENCIAS DA NATUREZA 1:  Para setembro os alumnos teñen que entregar no caderno, o día do 

exame, os seguintes exercicios: 
● Tema 1:  14, 20 e 17 

● Tema 2:  35, 41 e 6 da páxina 28 

● Tema 3:  13, 24 e 25 

● Tema 4:  4, 11 e 29 

● Tema 5:  1, 6 e 14 

● Tema 6:  2, 7 e 12 

● Tema 7:  1, 17 e 20 

● Tema 8: 4, 8 e 13 

● Tema 9:  3, 17 e 29 

● Tema 10:  13, 19 e 32 

● Tema 11:  13, 19 e 31 

● Tema 12:  6, 17 e 19 

 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I: 

● MÓDULO DE COMUNICACIÓN (Lingua Galega e Lingua Castelá): As preguntas da proba final 

extraordinaria de setembro sairán de actividades e/ou preguntas de teoría sobre: 
● Definición da comunicación e os seus elementos así como as súas funcións. 
● Realiza un esquema dos diferentes periodos literarios; estuda os seus principais autores e obras de 

cada período. Poñerase seguramente un texto para analizar as súas características. 
● Define os xéneros literarios, as características de cada un e sinala os seus diferentes subxéneros 

principais. 
● Recoñece o tipo de texto que é e sinala as principais características dos textos (narrativos, 

expositivos e argumentativos así como a súa estrutura, …). Existen páxinas onde podes ver e traballar 

diferentes textos. 
● Practica a análise morfolóxica de nomes, adxectivos cualificativos e determinativos, artigos, 

pronomes, verbos, preposicións, conxuncións e adverbios nas dúas linguas. 
● Realiza a análise morfosintáctica de oracións: separa o suxeito do predicado; indica o tipo de 

predicado, os sintagmas que hai e a función que cumpren na oración. Podes atopar exercicios resoltos 

nesta ligazón: http://delenguayliteratura.com/sintagma_verbal_estructura_ejemplos_ejercicios.html 
● Terás que diferenciar entre oración simple e composta e indicar que tipo de oración composta é 

(se é coordinada ou subordinada). 
● Repasa a ortografía: Ortografía das normas de acentuación, recoñece os ditongos, tritongos e 

hiatos e acentúalos correctamente;  g/gu/gü/j, b/v, z/c/, gu, nh, ll/y, grupos consonánticos qu, rr, ct/cc 

. Podes buscar páxinas interactivas con exercicios de ortografía en lingua castelá como por exemplo, 

neste enlace: www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm.  
● Para realizar exercicios en lingua galega un enlace interesante é: www.ogalego.eu  

             

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm


Colexio Fillas de María Inmaculada Tarefas de Recuperación – 1º FPB 

Páxina 2 de 2 

 

● MÓDULO DE SOCIEDADE I:  
● Unidade 1: Define e distingue os conceptos de clima e tempo atmosférico; clasifica os diferentes 

climas de cada medio natural e sinala as súas características principais de temperatura e precipitación 

(observa os climogramas).  
● Unidade 2: A evolución do ser humano; onde se produciu a súa orixe. Características dos 

diferentes períodos da Prehistoria. A arte na Prehistoria 
● Unidade 3: Como xorden as cidades? Cales son as principais civilizacións urbanas? Principais 

características das civilizacións fluviais de Mesopotamia e Exipto (política, económica e social). A arte 

destes dúas civilizacións. 
● Unidade 4:  As civilizacións do Mediterráneo. Etapas e principais acontecementos; definición de 

polis, monarquía, república e imperio; principais características da economía, sociedade de Grecia e Roma 

así coma da súa arte. 
● Unidade 5: Cronoloxía da Idade Medieval; definición de feudalismo; principais acontecementos 

en Europa, España e Galicia neste período; características da sociedade, economía da Idade Media. A 

cultura neste período 
● Unidade 6: As características principais da historia musulmá (localización, profeta, libro sagrado, 

as obrigacións da relixión islámica; a súa expansión), Al-Ándalus: a conquista da península ibérica e a 

Reconquista. Destacar as principais relacións actuais entre as culturas co mundo islámico e co Lexano 

Oriente e Occidente. Características da arte gótica. 
● Unidade 7: Cronoloxía da Idade Moderna; definición de monarquía autoritaria, monarquía 

absoluta e parlamentaria; principais acontecementos en Europa, España e Galicia neste período; sinala 

como os monarcas conseguiron fortalecer o seu poder fronte a nobreza; características da sociedade e 

economía deste período. A arte do Renacemento e do Barroco. 
● Unidade 8: O descubrimento de América: as causas, Cristobo Colón; as principais culturas 

precolombinas e as etapas da conquista de América. Indica o século da independenza das colonias de 

América. 
● Unidade 9: Concepto de demografía, censo de poboación e padrón. Os movementos naturais e 

migratorios; análise dunha pirámide de poboación. 
 

● MÓDULO DE COMUNICACIÓN (Lingua Inglesa).  
● Entregar o caderno completo, preparar os exames suspensos. As preguntas do exame final sairán 

dos exercicios do libro que terán que facer no caderno. 
 

MÓDULO DE REPARACIÓN DE ARTIGOS DE MARROQUINERÍA E CREACIÓN DE PEQUENOS 

ARTIGOS DE GORNICIONARÍA: 

Entregar o caderno completo, preparar os exames de setembro, constará dunha proba práctica e doutra teórica (as 

preguntas sairán da teoría impartida en todas as unidades). 

 

MÓDULO DE REPARACIÓN DE CALZADO E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Entregar o caderno completo, os traballos pendentes de cada avaliación e realizar un exame da materia do todo o 

curso, que constará dunha proba escrita e práctica 
 

MÓDULO DE CONFECCIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES PARA A DECORACIÓN: 

Entregar o caderno completo, os traballos pendentes de cada avaliación e realizar un exame da materia do todo o 

curso, que constará dunha proba escrita e práctica 
 


