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TAREFAS PARA RECUPERAR AS MATERIAS NON SUPERADAS EN XUÑO  

CURSO 2016/2017 - 3º DE ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

1.       Métodos e sistemas de adestramento da resistencia. Deseñar e levar a cabo un plan de traballo para 

aumentar esta  capacidade física. 

2.       Tipos de respiración e as técnicas e métodos de relaxación como medio para a redución de 

desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá, tendo en conta indicadores como a 

localización e control da respiración, a concentración, a disociación de sensacións de tensión - relaxación 

ou frío - calor e as sensacións corporais logo do seu uso. 

3.       Primeiras atencións e protocolos básicos de actuación en: 

a.       Lesión de ligamentos. 

b.      Luxación. 

c.       Fractura. 

d.      Fisura. 

e.      Convulsiones. 

4.       Regras básicas do Baloncesto: 

a.       Medidas campo. 

b.      Número de xogadores. 

c.       Medidas disciplinarias. 

d.   Reglamentación para a contabilización de puntos 

5.       Deseña un adestramento con 10 exercicios a través de postas, nos que se traballen o maior número de 

grupos musculares, indicando temporalización, repeticións e períodos de recuperacións 

CULTURA CLÁSICA:  

Deberán realizar as actividades que se lles enviarán por correo electrónico en folios. É obrigatoria a 

presentación das mesmas para aprobar a materia en setembro.  Ademais a realización correcta do traballo 

contará para a nota final e axudarache a estudar.  ÁNIMO!! 

BIOLOXÍA - XEOLOXÍA:  

- Os alumnos deben realizar tres actividades das propostas en cada tema. 

- As actividades do libro deben realizarse a ordinador, copiando o enunciado, e presentarse 

obrigatoriamente o día do exame. 

- A realización das actividades contará moi positivamente para a nota final da convocatoria 

extraordinaria. 

As actividades son as seguintes: 

T1: 5, 9, 11, 18, 27, 35 

T2: 8, 11, 12, 34, 36 

T3: 4, 21, 23, 25, 29, 26 

T4: 3, 5, 13, 21 

T5: 2, 8, 10, 13, 27, 29 

T6: 1, 11, 17, 22, 37,  



Colexio Fillas de María Inmaculada Tarefas para Recuperar – 3º ESO 

Páxina 2 de 3 

 

T7: 1, 12, 17, 21, 28 

T8: 4, 19, 32, 33, 36 

T9: 23, 24, 25, 26  

T10: 8, 9, 19, 20 

T11: 6, 11, 12, 17, 20, 25, 28 

T12: 1, 12, 23, 25 

T13: 1, 6, 18, 19, 23 

T14: 3, 6, 19, 23

XEOGRAFÍA E HISTORIA: Completar o caderno co traballo dos temas estudados ao longo do curso. 

Mapas de cada tema. Presentación do traballo do tema 10. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL:  Ponte en contacto coa profesora no seguinte 

correo electrónico para saber as tarefas que tes que entregar: margaprofe1516@gmail.com. 

O día marcado para recuperar EPVA en setembro, terás que:  

Entregar, escritas en folio, as respostas ás preguntas de teoría realizadas durante o curso. 

Entregar feitas as láminas e demais traballos 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 o caderno coa teoría de Lengua y Literatura. 

b. Facer un comentario métrico dun poema a elixir. 

c. Analizar os niveis lingüísticos dunha frase a escoller. 

d. Presentar as fichas de lectura do curso (2 por avaliación) 

e. Analizar sintacticamente 5 frases nas que aparezan: OD,OI, ATRIBUTO, PVO, AXENTE. 

LINGUA ESTRANXEIRA (LINGUA INGLESA): Presentar o día do exame en folios os exercicios 

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

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

Semántica, Gramática e Ortografía das 12 unidades do libro de texto. Facer os exercicos de repaso e as 

preguntas de Literatura que recibirás por correo electrónico e  que tamén poderás descargar no drive da conta 

anarial.lgl@gmail.com dentro da carpeta LGL 3ºESO ALUMNOS. 

Debes presentar estes traballos 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!! 

TECNOLOXÍA: Para setembro os alumnos teñen que entregar no caderno, o día do exame, os seguintes 

exercicios. A presentación dos exercicios contará positivamente na nota do exame: 

● Tema 0:  6, 8, 21, 23 e 24 

● Tema 1:  8, 11,12 e 17  

● Tema 2:  1, 10, 12, 23 e 27 

● Tema 3:   2, 5, 7, 15 e 18 

● Tema 4:  2, 4, 7, 8 e 14 

● Tema 5:  3, 5, 7, 16 e 25 

● Tema 6:  2, 3, 5, 14 e 20 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS: Realiza os exercicios propostos 

neste enlace.. 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 

https://app.box.com/s/soc2t8bxjq0eco2m102eejrcuk8crjgp
https://app.box.com/s/i9befmj3cvxnpq2mctg6zyjnfgik8iu3
mailto:anarial.lgl@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/0ByivgZic_jI0ei1WRlhXenlIR3M?usp=sharing
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instrumental a elixir das traballadas durante o curso. 


