
 

 

 

QUE TAL ESTADES? 

 
 Moi boas! Que tal os primeiros paseos? Como foron as sensacións? Quero dicirvos que tanto 

se saídes como se non (polos motivos que haxa) o principal é estar ben. 

 Penso que non tiñamos nada para corrixir porque o mércores pasado mandeivos o vídeo de 

portas máxicas para comentar, non? Agora xa hai máis portas máxicas subidas e tiven que facer 

outro vídeo. Así que podedes velos cando queirades para ver traballos doutros compis e doutros 

cursos que tamén o fixeron. 

 

 Agora imos coa sorpresa. Non é unha soa sorpresa, son dúas. Espero que gusten as dúas 

pois tedes que facelas igualmente e eu estiven traballando estes días para que sexan doadas de 

facer. 

SORPRESA 1 

Imos facer por fin un verdadeiro kahoot!!! Do mesmo estilo que fixemos en clase pero esta 

vez é o verdadeiro de verdad 😉 teredes 10 preguntas a contestar (algúnas son V/F e outras de 

escoller a opción correcta). Importante: non é unha proba nin pretende selo. De feito, podedes ter 

o caderno con vós. Son preguntas que xa fixemos en clase e durante esta cuarentena. Aí van as 

instruccións: 

Instruccións para o kahoot: 

1. Pincha no enlace que hai abaixo. 

2. IMPORTANTE. Escribe o teu nome máis as iniciais dos apelidos e 1 no nickname. Se 

o fas unha segunda vez, pois escribirás 2 e así sucesivamente. Exemplo: MartaSD1, 

MartaSD2, etc.  

3. Xa estás listo/a para xogar. “ok, let’s go” tes que pulsar. 

4. Primeiro aparece a pregunta e logo tes de novo a pregunta coas opcións. Só hai unha 

verdadeira. 

5. Logo de marcar a opción correcta, pulsa NEXT. 



6. Son 10 preguntas. Hainas de verdadeiro e falso e de escoller a mellor opción. 

Algunhas tablets dan erro. Aconséllovos o móbil ou ordenador. 

O estudante pode dicir a resposta e o adulto (se acompaña) pode marcar a opción. 

 

https://kahoot.it/challenge/09630373?challenge-id=d622c470-d088-4ec8-b4e9-

d23079071007_1588528409988 

 

sorpresa 2 
 Despois de facer o kahoot, teredes tempo para abrir o caderno novamente e coller unha 

nova folla porque si!!!! Comezamos unidade nova. Non vos preocupedes porque farei vídeos, 

explicacións sinxelas para que entendades os novos contidos. Non hai que estudalos pero si 

entendelos moi ben. 

 A unidade ten por nome DA IDADE MEDIA Á IDADE MODERNA tes que escribilo máis ou 

menos no medio da carilla e podes engadir debuxos, se queres. Letras dobres, cores ... como 

fixestes ata agora coas portadas das unidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Collede forzas pois o venres comezamos! Ide refrescando a vosa memoria coas fontes 

históricas e a liña do tempo da Humanidade xa dado en cursos anteriores. 

Da idade media á 

idade moderna 
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