
 

DEURES   3   ESO  QUINZENA   DEL   18   AL   31   DE   MAIG  

MATÈRIA  DEURES   I   ON   TROBAR-LOS  ON   LLIURAR-LOS  DATA  
PREFERIBLE  

DE  
LLIURAMENT  

Per   dubtes   i   dificultats  
escriviu   al   vostre  

professor/a   al   correu  
electrònic  

 
CATALÀ  

1)   Lectura   d'un   conte   de   "Còctel   de   contes".  
Comprensió   lectora.  
  2)   Expressió   escrita   a   partir   de   la   mateixa   lectura.  
Les   instruccions   al   classroom   de   l'assignatura.   
3)   Paraules   de   comiat.   Adjectius   per   definir   el   curs.  
Les   instruccions   al   classroom   de   l'assignatura.  

al   classroom   de  
l’assignatura  

1)   24/05   
 
2i3)   31/5  

agrau11@elpuig.xeill.ne 
t  
 
oespanol@elpuig.xeill.n 
et  

CATALÀ   PDC  1)   Acabar   i   lliurar   les   tasques   endarrerides   (es  
poden   trobar   al   Classroom   de   la   matèria).   2)   Fer   les  
activitats   de   comprensió   lectora   penjades   al  
Classroom.  

Al   Classroom   de   la  
matèria   (si   no   disposeu  
d'ordinador   a   casa,  
poseu-vos   en   contacte  
amb   la   professora).  

1)   24/5  
  2)   31/5  

Mireia:  
mpiro@elpuig.xeill.net  

 
CASTELLÀ  

Las   actividades   aparecen   por   cursos   en   la  
página   general   del   Departamento   de  
Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-ca 
stellana/actividades-del-18-al-31-de-abril  
 

Por   correo   a   la  
profesora  
correspondiente  

Antes   del   31  
de   mayo  

rinfante@elpuig.xeill.n 
et  
sperez45@elpuig.xeill 
.net  
 

CASTELLÀ   PDC  Las   actividades   aparecen   por   cursos   en   la  
página   general   del   Departamento   de  
Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-ca 
stellana/actividades-del-18-al-31-de-abril  
 

Por   correo   a   la  
profesora  
correspondiente  

Antes   del   31  
de   mayo  

sperez45@elpuig.xeill 
.net  
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MATEMÀTIQUES  

Trobareu   un   document   al   final   de   la   web   del  
departament   que   posa   les   activitats   que   s’han  
de   fer:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

31   de   maig  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeill.n 
et  
 
Domènec   Massiques  
dmasique@elpuig.xeil 
l.net  
 
Laura   Antón  
lanton3@elpuig.xeill.n 
et  

MATEMÀTIQUES   PDC  Dossier   que   es   troba   al   final   de   la   web   del  
departament:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

31   de   maig  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeill.n 
et  

 
ANGLÈS  

New   English   in   Use   3    Do   the   reading   on   page  
133   and   exercises   1,2   and   the   task:   You   must  
write   a   paragraph   about   a   famous   landmark  
(monument),   describe   it   and   tell   why   it   is  
famous.  
 

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent.  

31   de   maig.  3rd   A   and   C  
mmunoz17@elpuig.x 
eill.net   
3rd   B  
mespin42@elpuig.xeil 
l.net   
3rd   D   and   3rd   E  
jgonzalez@elpuig.xeil 
l.net  
 

 
CIÈNCIES   SOCIALS  

Fer   les   activitats   que   trobareu   a   la   pàgina   web  
de   l’institut,   al   departament   de   ciències   socials:  
 
https://elpuig.xeill.net/departaments/historia  

Per   correu   electrònic  
al   professor  
corresponent  

31   de   maig  Alfonso   Jiménez:  
ajimen54@elpuig.xe 
ill.net  
Cristian   Folch:  
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folch1972@elpuig.xeill. 
net  
 

 
CIÈNCIES   NATURALS  

Fer   les   activitats   i   qüestions   que   trobareu  
a   la   web.  
https://sites.google.com/a/elpuig.xeill.net/ 
ccnn   3-covid19-confinament/   

Podeu   penjar   els  
documents   i  
presentacions   al  
vostre   moodle   o  
bé   podeu  
compartir-les   amb  
les   professores  
per   drive   o  
envialr-es   al   seu  
mail.   Si   us   estimeu  
més   fer   les  
activitats   per  
escrit,   podeu   fer  
fotografies   i   les  
podeu   penjar   al  
moodle   o  
compartir-les   amb  
les   vostres  
professores   per  
drive.  

31   de   maig  3A-3C-3E   Alba  
Placín  
albaplacin@elpuig. 
xei   ll.net   
 
3B-3D   Carol  
Saniger  
csaniger@elpuig.x 
eill.   net  

 
TECNOLOGIA  

Projecte   Motor   de   Vapor:   
S’han   de   terminar   les   dues   primeres  
parts   del   projecte   i    començar   amb   la  
tercera   part    que   continua   treballant  
amb   el   blog   creat   al   segon   apartat   del  

En   el   Moodle   a  
l’apartat  
corresponent   si  
l’alumne   està   en   una  
situació   de  

31   de   maig  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.xeill. 
net  
 
Ione   Rivas:  

mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net


projecte   amb   les   instruccions   que   es  
donen   a   la   fitxa   corresponent   “Fitxa  
projecte   Motor   de   Vapor/Part   3”.  

 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=38#section-9  
 

connectivitat   i   accés  
“normals”   a   mitjans  
de   comunicació  
digitals.   En   casos  
excepcionals,   a   la  
fitxa   indica   com  
actuar.  
 
https://moodle.elpuig. 
xeill.net/course/view. 
php?id=38#section-9  

ione@elpuig.xeill.net  

 
FÍSICA   I   QUÍMICA  

Recuperació   1ª   i/o   2ª   avaluacions,   Moodle  
 

Entrega  de  la  part  3  del  projecte  de  Reaccions          
Químiques,   Moodle   de   Física   i   Química   3ESO.  

 
Entrega  de  la  part  4  del  projecte  de  Reaccions          
Químiques,   Moodle   de   Física   i   Química   3ESO.  

Moodle  
 

Moodle  
 
 

 
Moodle  

20/05/2020  
 

22/05/2020  
 
 

 
29/05/2020  

Fòrum   de   dubtes   del  
projecte   al   Moodle.  

 
MÚSICA  

Com   que   encara   no   tots   m’heu   lliurat   les  
tasques   que   s’especificaven   a   la   quinzena  
passada,   els   que   ja   l’heu   lliurat   no   heu   de   fer  
res   més.   La   resta,   heu   de   fer   aquestes   tasques  
i   lliurar-me-les.   Consulteu   a   aquest   link   les  
taques   de   la   quinzena   passada:  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/noticie 
s/2019-20/deures-3-eso-20-3-documents-de-g 
oogle.pdf  

walhall9@elpuig.xeill. 
net   

30/05/2020  walhall9@elpuig.xeill. 
net   

VISUAL   I   PLÀSTICA   PDC  3C   PDC    /    3E   PDC  
Carpetes   compartides   al   Drive.  
Trobareu   la   feina   d’aquesta   quinzena   a   la  

OPCIÓ   1:    al   correu  
de   la   professora.  
 

31   de   maig  Marta   Reixach:  
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nova   carpeta   del   drive   “3-FEINA   FINS   AL  
31/05/20”.  
 
He   compartit   amb   tots   una   carpeta   que   té  
de   nom:    el   vostre   grup    3C   PDC   o   3E   PDC  
seguit   de   la   paraula    EVIP     (Educació   Visual   i  
Plàstica)    seguit   de   la   paraula    CONFINAMENT:  
3C   PDC   EVIP   CONFINAMENT,   etc .  
Si   no   la   veieu   i   necessiteu   que   us   la   torni   a  
compartir,   escriviu-me   al   correu.   
★   Cada   carpeta   conté:   
A)   1   pdf   amb   l’enunciat    detallat   de   tot   el  
treball   que   heu   de   fer.   
B)    Altres    documents   de   suport    o   per   omplir.  
C)    Una    carpeta   titulada     TREBALLS  
ALUMNES ,   que   és   on   podeu   penjar   els  
treballs   si   voleu,   sinó   me'ls   envieu   al   correu.   

OPCIÓ   2:    penjar  
l’arxiu   dins   la  
carpeta:    “TREBALLS  
ALUMNES”    que   està  
en   color   lila   dins   de  
la   carpeta   de   cada  
quinzena.  
 
  ★    Guardeu   el   treball  
anomenant-lo   amb   el  
nom   de   l’exercici  
corresponent   seguit  
del   vostre   nom   i  
cognoms.   
EXEMPLE:  
color_marta_reixach.jp 
g  

mreixach@elpuig.xeill 
.net  

 
 
  

EDUCACIÓ   FÍSICA  Preparar   una   coreografia   de   Balls   llatins  
amb   una   música   de   Salsa,   Bachata,  
Cumbia   o   Merengue.                                La  
coreografia   es   pot   fer   en   parella   (amb  
algun   familiar)   o   ballant   solt   individual.  

S’ha   de   lliurar   una   gravació   de   2   minuts.  
Es   pot   utilitzar   vestuari   específic   per  
l’actuació.                                                  Es  
valorarà   l’edició   del   vídeo:   filtres,   etc.  

Es   pot   editar   en   grup:   2   o   3   companys/es  
prepararen   i   graven   passos   i   figures   per  
separat,   es   munta   el   vídeo   i   un  

Al   correu   de   la  
professora.  

29   de   Maig  mtio4@elpuig.xeill.net  
 
ivilar@elpuig.xeill.net  
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responsable   envía   un   sol   vídeo   del   grup.  

VÍDEOS   TUTORIALS   
https://beteve.cat/bcn-es-mou-dins-de-casa/se 
ssio-22/              https://youtu.be/7eSwjHS0DGQ  
VÍDEOS   SALSA    https://youtu.be/IbBBYxbtz-w  
https://youtu.be/dqOLfTcKzzs  
https://youtu.be/s1sPRjGh5KU                 VÍDEO  
BACH   ATA    https://youtu.be/DcgSb1aYUO0   

ENTREGAR   TASQUES   ANTERIORS.  

Es   recomana   fer   activitat   física  
regularment.  

RELIGIÓ  Us   he   enviat   la   5ª   entrega   de   Deures   als  
vostres   correus   electrònics.   

Enviu-me   els   Deures  
en   un   arxiu   word   al  
meu   correu  
electrònic:  
rcasademunt@elpuig 
.xeill.net   

31   de   maig  Ramon:  
rcasademunt@elpuig. 
xeill.net   

CULTURA   I   VALORS  
ÈTICS  

- Elaborar   una   utopia   a   partir   del   guió  
que   trobareu   al   moodle   de   la   matèria  
en   el   tema   4.  

- Identificar   la   divinitat   grega   a   la   que   us  
assembleu   a   partir   d’aquest   test:  
https://www.youtube.com/watch?v=dklY 
X4EQWFc  

 
El   grup   3D   ha   de   fer   les   activitats  
corresponents   a   aquesta   quinzena   del   dossier  
proporcionat   pel   professor.  

Per   correu   electrònic  
al   professor.  
 
 
 
 
 
 
Per   correu   electrònic  
al   professor.  

29   de   maig  
 
 
 
 
 
 
 
29   de   maig  

rperez5@elpuig.xeill. 
net  
 
 
 
 
 
 
folch1972@elpuig.xeill. 
net  
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AULA   D’ACOLLIDA  Audiollibre    Les   mateixes   estrelles ,   de   Núria   Martí  
Constans  
(http://www.lecturafacil.net/media/resources/Les_m 
ateixes_estrelles_Master_ok.mp3)   i   continuar   amb  
les   comprensions   orals   a   partir   de   la   segona   part   (ja  
heu   fet   els   tres   primers   capítols).   Trobareu   el  
document   al   Classroom   i   també   al   vostre   correu  
electrònic.  

Per   Classroom  1)   Segona   part:  
setmana   del   18  
al   24   de   maig  
2)   Tercera   part:  
setmana   del   27  
de   maig   al   3   de  
juny   Terminis  
flexibles  

racobinos@elpuig.xeill.n 
et   
psanchosu@elpuig.xeill. 
net   

 

mailto:racobinos@elpuig.xeill.net
mailto:racobinos@elpuig.xeill.net
mailto:psanchosu@elpuig.xeill.net
mailto:psanchosu@elpuig.xeill.net

