
 

DEURES   4   ESO  SETMANA   DE   L’15   AL   19   DE   JUNY  

MATÈRIA  FEINES   I   ON   TROBAR-LES  ON   LLIURAR-LOS  DATA  
PREFERIBLE  

DE  
LLIURAMENT  

Per   dubtes   i  
dificultats   escriviu  

al   vostre  
professor/a   al  

correu   electrònic  

 
CATALÀ  

4A  Tasques   recuperació   al   classroom    mpiro@elpuig.xeill. 
net  
 
 

4B  Tasques   recuperació   al   classroom     
agrau11@elpuig.xe 
ill.net  
 
 

4C  Tasques   recuperació   al   classroom    mpiro@elpuig.xeill. 
net  
 
 
  
 

4D  Tasques   recuperació   al   classroom    racorbinos@elpuig. 
xeill.net  
 
 

CATALÀ   PDC  Tasques   recuperació   al   classroom     
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oespanol@elpuig.x 
eill.net  
 
 

 
 
CASTELLÀ  

4A  Tasques   de   recuperació   web   departament     

4B  Tasques   de   recuperació   web   departament     

4C  Tasques   de   recuperació   web   departament     

4D  Tasques   de   recuperació   web   departament     

CASTELLÀ   PDC   Tasques   de   recuperació   web   departament     

 
 
MATEMÀTIQUES  

4A  A   la   web   de   l’institut   hi   trobareu   els   documents  
que   us   heu   de   baixar.   
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  
Com   és   l’última   setmana,   fareu   activitats  
diferents   a   les   que   esteu   acostumats.   Desitgem  
que   les   gaudiu.  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

18   de   juny  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeil 
l.net  

4B  A   la   web   de   l’institut   hi   trobareu   els   documents  
que   us   heu   de   baixar.   
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  
Com   és   l’última   setmana,   fareu   activitats  
diferents   a   les   que   esteu   acostumats.   Desitgem  
que   les   gaudiu.  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

18   de   juny  Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig 
.xeill.net  

4C  A   la   web   de   l’institut   hi   trobareu   els   documents  
que   us   heu   de   baixar.   

Al   correu   electrònic  
del   professor  

18   de   juny  Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig 
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https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  
Com   és   l’última   setmana,   fareu   activitats  
diferents   a   les   que   esteu   acostumats.   Desitgem  
que   les   gaudiu.  

corresponent  .xeill.net  

4D  A   la   web   de   l’institut   hi   trobareu   els   documents  
que   us   heu   de   baixar.   
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  
Com   és   l’última   setmana,   fareu   activitats  
diferents   a   les   que   esteu   acostumats.   Desitgem  
que   les   gaudiu.  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

18   de   juny  Domènec  
Massiques  
dmasique@elpuig. 
xeill.net  
 
 

MATEMÀTIQUES   PDC  A   la   web   de   l’institut   hi   trobareu   els   documents  
que   us   heu   de   baixar.   
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  
Com   és   l’última   setmana,   fareu   activitats  
diferents   a   les   que   esteu   acostumats.   Desitgem  
que   les   gaudiu.  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

18   de   juny  Cristina   Martínez:  
cristina@elpuig.xeil 
l.net  

 
ANGLÈS  
 
4t   A,B,   C   i   D  
 
 
 
 
 
 
 

This   last   period   we   ask   you   to   create   a   meme  
in   English   related   to   the   lockdown.   Let   your  
imagination   fly,   we   are   looking   forward   to   your  
ideas!  
 
Remember:   A   meme   includes   a   photo   and   a  
short   text!   

Al   correu   electrònic  
de   la   professora  

19   de   juny  mespin42@elpuig. 
xeill.ne t  
 
 
mpons23@elpuig.x 
eill.net  
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CIÈNCIES   SOCIALS  

Podeu   mirar   al   web   de   l’institut,   a   l’apartat  
de   ciències   socials,   la   data   i   instruccions  
per   fer   la   prova   de   l’avaluació  
extraordinària.  
https://elpuig.xeill.net/departaments/historia  
 

Videotrucada   meet  17   de   juny  Sònia   Torres  
storres@elpuig.x  
eil.net  

 
FÍSICA   I   QUÍMICA  
(OPTATIVA)  

Química   orgànica.   Moodle  Moodle  15/06/2020  Fòrum   Moodle  

 
TECNOLOGIA  
(OPTATIVA)   +  
CULTURA  
CIENTÍFICA  

FI  Realitzar   el   vídeo   de   presentació   del    projecte  
del   braç   robòtic .  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?i 
d=64#section-3  

Tramesa  
corresponent   al  
Moodle.  

19   de   juny.  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.x 
eill.net  
 
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  

FII  Realitzar   el   vídeo   de   presentació   del    projecte  
del   braç   robòtic  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?i 
d=64#section-3  

Tramesa  
corresponent   al  
Moodle.  

19   de   juny.  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.x 
eill.net  

FIV  Realitzar   el   vídeo   de   presentació   del    projecte  Tramesa  19   de   juny.  Jaime   Morcillo:  
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del   braç   robòtic  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?i 
d=64#section-3  

corresponent   al  
Moodle.  

jmorcillo@elpuig.x 
eill.net  

 
BIOLOGIA   I  
GEOLOGIA  
(OPTATIVA)   +  
CULTURA  
CIENTÍFICA  

FI  Tasques   recuperació   de   la   quinzena   anterior     

FII  Tasques   recuperació   de   la   quinzena   anterior     

FIII  Tasques   recuperació   de   la   quinzena   anterior     

 
MÚSICA   (OPTATIVA)  

Tasques   recuperació   de   la   quinzena   anterior     

 
VISUAL   I   PLÀSTICA  
(OPTATIVA)  

4T   ESO   F3    /    4T   ESO   F4  
Fer   tasques   d’ampliació   de   les   quinzenes  
anteriors.  
Recomanació   de     pel·lícules .  

Al   correu   de   la  
professora  

18   de   juny  Marta   Reixach  

mreixach@elpuig.x 
eill.net  

 
FRANCÈS  

La   tasca   de   recuperació   la   teniu   aquí:  
Rattrapage   4t  
Les   instruccions   per   fer-la   estan   al    blog .  

A   l’email   de   la  
professora:  
lnevado@eluig.xeill. 
net  

19   de   juny  nevado@elpuig.xei 
ll.net  

REFORÇ   ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

Els   alumnes   que   han   de   recuperar   han   de  
lliurar   les   tasques   del   3r   trimestre   recopilades  
en   un   dossier   organitzades   per   quinzenes,  
indicant   clarament   el   número   de   pàgina   i  
d’exercici.  
 
La   resta   d’alumnes   poden   escriure   una  

Correu   professora  19   de   juny  amacias@elpuig.x 
eill.net  
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redacció   o   gravar   un   vídeo   curt   al   voltant   del  
tema   “My   Lockdown   Experience”   .  
 

AMPLIACIÓ   D’ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

Record   a   short   video   of   about   8   seconds   saying  
what   you   like.   
We   are   going   to   share   our   videos   with   the  
students   from   Chicago   we   met   last   week.  
 

Correu   professora  19   de   juny  amacias@elpuig.x 
eill.net  

INFORMÀTICA   (OPTATIVA)  Lliurar   tasques   endarrerides.  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?i 
d=62#section-5  
 

A   les   trameses  
corresponents   del  
Moodle.  

19   de   juny  Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  

OFIMÀTICA   (OPTATIVA)  Lliurar   tasques   endarrerides.  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php 
?id=63  

Trameses  
corresponents   al  
Moodle.  

19   de   juny.  Margarita   Arce:  
marce23@elpuig.x 
eill.net  

CIÈNCIES   APLICADES   A  
L’ACTIVITAT  
PROFESSIONAL  
(OPTATIVA)  

Lliurar   tasques   endarrerides.  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php 
?id=279#section-6  

Trameses  
corresponents   al  
Moodle.  

19   de   juny  Gemma   García:  
gemma@elpuig.xei 
ll.net  
 
Marga   Arce:  
marce23@elpuig.x 
eill.net  
 
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
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ECONOMIA   (OPTATIVA)  Tasques   recuperació   quinzena   anterior     

EMPRENEDORIA  
(OPTATIVA)  

Tasques   recuperació   quinzena   anterior     

LLATÍ   (OPTATIVA)  Tasques   recuperació   quinzena   anterior    email  

CULTURA   CLÀSSICA  
(OPTATIVA)  

Tasques   recuperació   quinzena   anterior    email  

FILOSOFIA   (OPTATIVA)  Tasques   recuperació   quinzena   anterior     

EDUCACIÓ   FÍSICA  Tasques   recuperació   quinzena   anterior     

RELIGIÓ  Tasques   recuperació   quinzena   anterior     

CULTURA   I   VALORS   ÈTICS  Tasques   recuperació   quinzena   anterior     

AULA   ACOLLIDA  Tasques   recuperació   quinzena   anterior    racorbinos@elpuig. 
xeill.net  
 
psanchosu@elpuig 
.xeill.net  
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