Feina de Física i Química:
2ESO
2B, 2D i 2E:
Per a 2ESO:
1ª setmana:
Tema 6 Pressions:
- Acabar exercicis:
- Acabar la pràctica + dossier
- Fer el preexamen a casa: Reforç del Moodle.
2ª setmana:
- Resum dels primers 2 punts del tema 7.
- Exercicis de les pàgines 96, 97, 98, 99
A la tornada farem l'examen Tema 6.

De matí s'atendràn dubtes via mail: a.ferrero.sanchis@elpuig.xeill.net
2A i 2C
Han d'estudiar per l'examen del tema 6. I començar el tema 7, copiar les diapositives del moodle (o
fer el resum del llibre si no tenen accés al moodle) i fer tots els exercicis del tema.

3ESO
3A i 3C:

1ª setmana:
- Aprendre números oxidació.
- Acabar full exercicis de formulació
- Fer test que ve al moodle sobre formulació.
- Alguns videos on s'explica formulació:
Aprende los números de oxidación de forma fácil:
https://youtu.be/iYonC0W2pXI
Formulación inorgánica para principiantes:
https://youtu.be/sGIaFBvT-IU
Test on-line de formulació inorgànica:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/formulas-quimica-inorganica-1
2ª setmana:
- Resum dels primers 2 punts del tema 7.
- Exercicis de les pàgines 66, 67, 68, 69.

A la tornada farem l'examen de FORMULACIÓ.
De matí s'atendràn dubtes via mail: a.ferrero.sanchis@elpuig.xeill.net

3B i 3D:
En el moodle de l’assignatura es trobaran la feina que han de fer cada setmana, estarà a la lliçó 5. La
Termodinàmica.

3E:
Han de començar el tema 5. La termodinàmica, copiar les diapositives del moodle (o fer el resum
del llibre si no tenen accés al moodle) i fer tots els exercicis del tema.

4ESO
Han d'acabar els exercicis del tema 9 i estudiar per l'examen del tema 9. I començar el tema 10,
llegir la teoria i fer els exercicis del llibre.

1er BATXILLERAT
QUÍMICA:
Mirar en el moodle la feina que es posara.
CMC
Han de llegir l'article del moodle de la secció salut (Dossier Covid-19) i fer els exercicis adjunts. I
han de fer una reflexió sobre el sistema sanitari espanyol i les crisis sanitàries.
Física
Mirar el moodle.

2on BATXILLERAT
QUÍMICA:
Mirar en el moodle la feina que es posara.
Física
Mirar el moodle.

