
 
 

4   ESO  RECUPERACIONS   PER   TRIMESTRE  

MATÈRIA  QUÈ   S’HA   DE   FER   I   ON   ES   POT   TROBAR  ON   S’HA   DE   LLIURAR  DATA   LÍMIT  
DE  

LLIURAMENT  

Per   dubtes   i  
dificultats   escriviu   al  
vostre   professor/a  
al   correu   electrònic  

 
CATALÀ  
 

1   TRIM  Heu   de   fer   totes   les   feines   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   feines   han  
d’estar   ben   fetes   i   ben   presentades.   Les   heu  
d’entregar   a   les   vostres   professores.   Haureu   de  
fer   un   examen   escrit   (el   15/5   a   les   9h,   per  
classroom)   i   un   examen   oral   (data   i   hora   a  
determinar   per   cada   professora).  

classroom   de  
l’assignatura  

data   límit   dels  
terminis   que  
es   van   posant  

agrau11@elpuig.xeill. 
net  
mpiro@elpuig.xeill.ne 
t  
 
racorbinos@elpuig.xe 
ill.net   

2   TRIM  Heu   de   fer   totes   les   feines   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   feines   han  
d’estar   ben   fetes   i   ben   presentades.   Les   heu  
d’entregar   a   les   vostres   professores.   Haureu   de  
fer   un   examen   escrit   (el   15/5   a   les   9h,   per  
classroom)   i   un   examen   oral   (data   i   hora   a  
determinar   per   cada   professora).   

classroom   de  
l’assignatura  

data   límit   dels  
terminis   que  
es   van   posant  

racorbinos@elpuig. 
xeill.net  
 
 

 
CATALÀ   4D   i   PDC  

1   TRIM  Heu   de   fer   totes   les   feines   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   feines   han  
d’estar   ben   fetes   i   ben   presentades.   Les   heu  
d’entregar   a   les   vostres   professores.   Haureu   de  
fer   un   examen   escrit   (el   15/5   a   les   9h,   per  
classroom).  

classroom   de  
l’assignatura  

data   límit   dels  
terminis   que  
es   van   posant  

oespanol@elpuig.xeill 
.net  

2   TRIM  Heu   de   fer   totes   les   feines   que   s’estan   posant  classroom   de  data   límit   dels  oespanol@elpuig.xeill 

mailto:agrau11@elpuig.xeill.net
mailto:agrau11@elpuig.xeill.net
mailto:mpiro@elpuig.xeill.net
mailto:mpiro@elpuig.xeill.net
mailto:racorbinos@elpuig.xeill.net
mailto:racorbinos@elpuig.xeill.net
mailto:racorbinos@elpuig.xeill.net
mailto:racorbinos@elpuig.xeill.net


durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   feines   han  
d’estar   ben   fetes   i   ben   presentades.   Les   heu  
d’entregar   a   les   vostres   professores.   Haureu   de  
fer   un   examen   escrit   (el   15/5   a   les   9h,   per  
classroom).  

l’assignatura  terminis   que  
es   van   posant  

.net  

 
CASTELLÀ  
4A,   4B   y   4C  

1   TRIM  
2   TRIM  

Las   actividades   de   recuperación   están   colgados  
en   la   página   web   del   Departamento   de  
Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-cast 
ellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-2 
0  
Se   tendrá   muy   en   cuenta   la   realización   de   las  
tareas   que   se   están   poniendo   en   este   tercer  
trimestre.  
 

correo   electrónico   de  
cada   profesor/a  

29/05/2020  marivib@elpuig.xeill 
.net  
rinfante@elpuig.xeil 
l.net  
 

 
CASTELLÀ   4D  
      I   
PDC  

1   TRIM  
2   TRIM  
4   D  

Las   actividades   de   recuperación   están   colgadas  
en   la   página   web   del   Departamento   de  
Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-cast 
ellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-2 
0  
Se   tendrá   muy   en   cuenta   la   realización   de   las  
tareas   que   se   están   poniendo   en   este   tercer  
trimestre.  
 

correo   electrónico  29/05/20  rinfante@elpuig.xeil 
l.net  

1   TRIM  
2   TRIM  
 
PDC  

Las   actividades   de   recuperación   están   colgadas  
en   la   página   web   del   Departamento   de  
Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-cast 
ellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-2 

correo   electrónico  29/05/20  cristina@elpuig.xeill 
.net  

https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
mailto:marivib@elpuig.xeill.net
mailto:marivib@elpuig.xeill.net
mailto:rinfante@elpuig.xeill.net
mailto:rinfante@elpuig.xeill.net
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20


0  
Se   tendrá   muy   en   cuenta   la   realización   de   las  
tareas   que   se   están   poniendo   en   este   tercer  
trimestre.  
 

 
MATEMÀTIQUES  

1   TRIM  Ja   sabeu   que   en   el   segon   trimestre   sempre   entra  
tot   (1r   i   2n   trimestre).   Per   tant,   l’activitat   la  
trobareu   al   segon   trimestre.  

correu   electrònic   22/05/20  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeill 
.net  
Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig. 
xeill.net  

2   TRIM  Al   final   de   la   següent   pàgina:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematique 
s  

 
MATEMÀTIQUES  
4D  

1   TRIM  Al   final   de   la   següent   pàgina:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematique 
s  

correu   electrònic   22/05/20  Domènec  
Massiques  
dmasique@elpuig.x 
eill.net  
Cristina   Martínez:  
cristina@elpuig.xeill 
.net  

2   TRIM  

 
ANGLÈS  

1   TRIM  Els   alumnes   amb   un   o   dos   trimestres   suspesos  
han   de   realitzar   les   tasques   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   tasques   han  
de   ser   fetes   de   manera   personal   i   acurada..   Les  
heu   d’entregar   als   vostres   professors.   Es   troben  
publicades   a   la   pàgina   web   del   institut.  
https://elpuig.xeill.net/  

Per   correu    als   vostres  
professors.  
 

Dates  
indicades   a  
les   tasques  
del   3r  
trimestre.  

Lluïsa   Espinosa  
mespin42@elpuig.x 
eill.net  
 

2   TRIM  

 
ANGLÈS   4D  

1   TRIM  Els   alumnes   amb   un   o   dos   trimestres   suspesos  
han   de   realitzar   les   tasques   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   tasques   han  

Per   correu    als   vostres  
professors.  

Dates  
indicades   a  
les   tasques  

María   Pons  
 
mpons23@elpuig.x 2   TRIM  

https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/recuperaciones-trimestrales-curso-2019-20
mailto:tajoba@elpuig.xeill.net
mailto:tajoba@elpuig.xeill.net
mailto:maiteluque@elpuig.xeill.net
mailto:maiteluque@elpuig.xeill.net
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
mailto:dmasiques@elpuig.xeill.net
mailto:dmasiques@elpuig.xeill.net
mailto:cristina@elpuig.xeill.net
mailto:cristina@elpuig.xeill.net
https://elpuig.xeill.net/


de   ser   fetes   de   manera   personal   i   acurada..   Les  
heu   d’entregar   als   vostres   professors.   Es   troben  
publicades   a   la   pàgina   web   del   institut.  
https://elpuig.xeill.net/  

del   3r  
trimestre.  

eill.net  

 
CIÈNCIES  
SOCIALS  

1   TRIM  Dossier   d'Activitats   de   recuperació   Primer  
Trimestre.   

En   el   curs   Moodle  
d’Història  

25   de   maig  storres@elpuig.xeill 
.net  

2   TRIM  Dossier   d'Activitats   de   recuperació   Segon  
Trimestre.   

En   el   curs   Moodle  
d’Història  

25   de   maig  storres@elpuig.xeill 
.net  

FÍSICA   I   QUÍMICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Deures   i   qüestionari   del   moodle   del   curs.  
https://moodle.elpuig.xeill.net/enrol/index.php?id 
=244  
https://elpuig.xeill.net/departaments/fisica-i-quimi 
ca/recuperacio-de-la-fisica-i-quimica-de-2on-i-3e 
r-pendent-per-alumnes-de-4rt-deso  

Moodle   del   curs  20   de   maig   

2   TRIM  Deures   i   qüestionari   del   moodle   del   curs.  
https://moodle.elpuig.xeill.net/enrol/index.php?id 
=244  
https://elpuig.xeill.net/departaments/fisica-i-quimi 
ca/recuperacio-de-la-fisica-i-quimica-de-2on-i-3e 
r-pendent-per-alumnes-de-4rt-deso  

Moodle   del   curs  20   de   maig   

TECNOLOGIA   I  
CULTURA  
CIENTÍFICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  A   l’apartat   de   Recuperacions   del   Moodle   s’ha   de  
fer   el   qüestionari   corresponent   a   la   primera  
avaluació.   
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id 
=64#section-7  
 

Moodle   a   l’apartat  
recuperacions:   1a  
AVALUACIÓ.  

31   de   maig  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.xei 
ll.net  
 
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
 

https://elpuig.xeill.net/
https://moodle.elpuig.xeill.net/enrol/index.php?id=244
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https://elpuig.xeill.net/departaments/fisica-i-quimica/recuperacio-de-la-fisica-i-quimica-de-2on-i-3er-pendent-per-alumnes-de-4rt-deso
https://moodle.elpuig.xeill.net/enrol/index.php?id=244
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https://elpuig.xeill.net/departaments/fisica-i-quimica/recuperacio-de-la-fisica-i-quimica-de-2on-i-3er-pendent-per-alumnes-de-4rt-deso
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-7
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-7
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
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2   TRIM  A   l’apartat   de   Recuperacions   del   Moodle   s’ha   de  
fer   el   qüestionari   corresponent   a   la   segona  
avaluació.   
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id 
=64#section-7  

Moodle   a   l’apartat  
recuperacions:   2a  
AVALUACIÓ.  

31   de   maig  

BIOLOGIA   I  
GEOLOGIA   I  
CULTURA  
CIENTÍFICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  
2   TRIM  

Els   alumnes   als   que   els   han   quedat   el    1r   i   el   2 n  
trimestre   tenen   un   dossier   al   moodle   de   la  
matèria.    Els   que   només   tenen   un   trimestre  
pendent   no   caldrà   que   el   facin   si   fan   la   feina   del  
tercer   trimestre.  

Correu   electrònic  31-05-20  mgarci78@elpuig.x 
eill.net  

 
MÚSICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Com   és   l’any   Beethoven   (fa   250   anys   del   seu  
naixement),   s’ha   de   fer   un   treball   del   geni   de  
Bonn.   Un   treball   amb   quatre   parts.   (10   pàgines  
més   o   menys)  

1. Context.   és   a   dir,   què   passava   al   món  
quan   Beethoven   va   néixer   al   1770.  

2. Biografia   del   músic.   Fets   importants,   tant  
musicals   com   personals   (els   personals  
marquen   molt   la   música   que   escriu)  

3. Parla   de   2   ó   3   obres   del   compositor.  
Digues   quan   les   va   escriure,   durant   què  
moment   de   la   seva   vida,   si   van   tenir  
èxit…   qualsevol   curiositat.  

4. Què   s’ha   dit   de   Beethoven.   Fes   una  
selecció   de   frases   que   qualsevol   persona  
ha   dit   referides   a   Ludwig   van   Beethoven.  
Poden   ser   frases   de   músics   d’ara   o   de   fa  
cent   anys,   o   d’escriptors,   de   polítics,   de  
gent   de   diferents   professions   i   de  

correu   electrònic  31-05-20  Abraham:  
walhall@elpuig.xeill 
.net  
Filo:  
filoatrio@elpuig.xeill 
.net   

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-7
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-7
mailto:walhall@elpuig.xeill.net
mailto:walhall@elpuig.xeill.net
mailto:filoatrio@elpuig.xeill.net
mailto:filoatrio@elpuig.xeill.net


diferents   països   i   segles  

2   TRIM  Com   és   l’any   Beethoven   (fa   250   anys   del   seu  
naixement),   s’ha   de   fer   un   treball   del   geni   de  
Bonn.   Un   treball   amb   quatre   parts.   (10   pàgines  
més   o   menys)  
 

1. Context.   és   a   dir,   què   passava   al   món  
quan   Beethoven   va   néixer   al   1770.  

2. Biografia   del   músic.   Fets   importants,   tant  
musicals   com   personals   (els   personals  
marquen   molt   la   música   que   escriu).  

3. Parla   de   2   ó   3   obres   del   compositor.  
Digues   quan   les   va   escriure,   durant   què  
moment   de   la   seva   vida,   si   van   tenir  
èxit…   qualsevol   curiositat.  

4. Què   s’ha   dit   de   Beethoven.   Fes   una  
selecció   de   frases   que   qualsevol   persona  
ha   dit   referides   a   Ludwig   van   Beethoven.  
Poden   ser   frases   de   músics   d’ara   o   de   fa  
cent   anys,   o   d’escriptors,   de   polítics,   de  
gent   de   diferents   professions   i   de  
diferents   països   i   segles  

correu   electrònic  31-05-20  Abraham:  
walhall@elpuig.xeill 
.net  
Filo:  
filoatrio@elpuig.xeill 
.net   

VISUAL   I  
PLÀSTICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Feina   per   recuperar   el   1r   T  Al   correu   de   la  
professora  

31   de   maig  Marta   Reixach  
mreixach@elpuig.x 
eill.net  

2   TRIM  Feina   per   recuperar   el   2n   T  Al   correu   de   la  
professora  

31   de   maig  Marta   Reixach  
mreixach@elpuig.x 
eill.net  

FRANCÈS  1   TRIM  Els   alumnes   amb   un   o   dos   trimestres   suspesos  Al   correu   de   la  31   de   maig  Lourdes:  

mailto:walhall@elpuig.xeill.net
mailto:walhall@elpuig.xeill.net
mailto:filoatrio@elpuig.xeill.net
mailto:filoatrio@elpuig.xeill.net
https://drive.google.com/open?id=1kR_Xve1xFuxH_b_2zZHh07v82zUCVuGL
mailto:mreixach@elpuig.xeill.net
mailto:mreixach@elpuig.xeill.net
https://drive.google.com/open?id=1OS-rrup4S_Pq08ESq3LPnC_G87eOgwTn
mailto:mreixach@elpuig.xeill.net
mailto:mreixach@elpuig.xeill.net


(OPTATIVA)  2   TRIM  han   de   realitzar   les   activitats   que   trobaran   en   el  
següent   document:    Rattrapage   4e .   Teniu   totes  
les   instruccions   de   com   fer-ho   en   el    blog.  

professora  lnevado@elpuig.xei 
ll.net  

LLATÍ   (OPTATIVA)  1   TRIM  La   part   de   llengua   és   avaluació   contínua.  
La   part   de   cultura   han   de   enviar-me   els   resums  
que   no   van   donar-me   al   seu   temps.  

correu  5   de   maig  mmuelas2@xtec.ca 
t   

2   TRIM  La   part   de   llengua   és   avaluació   contínua.  
La   part   de   cultura   han   de   enviar-me   els   resums  
que   no   van   donar-me   al   seu   temps.  

correu  5   de   maig  mmuelas2@xtec.ca 
t   

CULTURA  
CLÀSSICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Han   de   fer   resum   de   les   unitats   fetes   i   enviar-los  
per   correu  

correu  5   maig  mmuelas2@xtec.ca 
t   

2   TRIM  Han   de   fer   resum   de   les   unitats   fetes   i   enviar-los  
per   correu  

correu  5   maig  mmuelas2@xtec.ca 
t   

EMPRENEDORIA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  En   aquest   enllaç   teniu   penjat   el   que   heu   de   fer  
https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.p 
hp?id=47680  

Moodle  30-5-2020  manelet50@elpuig. 
xeill.net  
 

2   TRIM  En   aquest   enllaç   teniu   penjat   el   que   heu   de   fer  
https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.p 
hp?id=47681  

Moodle  30-5-2020  manelet50@elpuig. 
xeill.net  

ECONOMIA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.p 
hp?id=47880  

Moodle  30-5-2020  manelet50@elpuig. 
xeill.net  

2   TRIM  https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.p 
hp?id=47879  

Moodle  30-5-2020  manelet50@elpuig. 
xeill.net  

CIÈNCIES  
APLICADES   A  

1   TRIM  Realitzar   totes   les   tasques   que   no   s’han   lliurat  
dels   temes:   

Al   Moodle   a   les  
activitats  

31   de   maig  Gemma   García:  
gemma@elpuig.xeil 

https://drive.google.com/open?id=147SFs2aqMQ65LDl3ySjxj6MufDjgXTPl
http://louloufrancais1.blogspot.com/2020/04/rattrapage-recuperacion-4e-eso.html
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https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.php?id=47681
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L’ACTIVITAT  
PROFESSIONAL  
(OPTATIVA)  

 
- 1:   Ciències   i   coneixement   científic   (part   1,  

part   2   i   part   3)  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id 
=279#section-1  
 

corresponents.  l.net  
 
Marga   Arce:  
marce23@elpuig.xe 
ill.net  
 
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
 

2   TRIM   Realitzar   totes   les   tasques   que   no   s’han   lliurat  
dels   temes:   
 

- 2:   Unitats   i   instruments   de   mesura.  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id 
=279#section-2  
 

Al   Moodle   a   les  
activitats  
corresponents.  

31   de   maig.  

REFORÇ  
D’ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Els   alumnes   amb   un   o   dos   trimestres   suspesos  
han   de   realitzar   les   tasques   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   tasques   han  
de   ser   fetes   de   manera   personal   i   acurada..   Les  
heu   d’entregar   als   vostres   professors.   Es   troben  
publicades   a   la   pàgina   web   del   institut.  
https://elpuig.xeill.net/  

Per   correu    a   la   vostra  
professora.  
 

Dates  
indicades   a  
les   tasques  
del   3r  
trimestre.  
 

Antonia   Macías  
 
amacias@elpuig.xe 
ill.net  
 

2   TRIM  

AMPLIACIÓ  
D’ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Els   alumnes   amb   un   o   dos   trimestres   suspesos  
han   de   realitzar   les   tasques   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   tasques   han  
de   ser   fetes   de   manera   personal   i   acurada..   Les  
heu   d’entregar   als   vostres   professors.   Es   troben  
publicades   a   la   pàgina   web   del   institut.  
https://elpuig.xeill.net/  

Per   correu    a   la   vostra  
professora.  
 

Dates  
indicades   a  
les   tasques  
del   3r  
trimestre.  
 

Antonia   Macías  
 
amacias@elpuig.xe 
ill.net  
 

2   TRIM  

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=279#section-1
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=279#section-1
mailto:gemma@elpuig.xeill.net
mailto:marce23@elpuig.xeill.net
mailto:marce23@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=279#section-2
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=279#section-2
https://elpuig.xeill.net/
https://elpuig.xeill.net/


INFORMÀTICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Realitzar   totes   les   tasques   que   no   s’han   lliurat  
dels   temes:  
 

- 1:   Sistemes   Operatius  
 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id 
=62  
 

 

Al   Moodle   en   els   temes  
i   activitats  
corresponents.  

31   de   maig  Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
 

2   TRIM  Realitzar   totes   les   tasques   que   no   s’han   lliurat  
dels   temes:  
 

- 2:   Hardware  
- 3:   Xarxes  

 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id 
=62  
 

Al   Moodle   en   els   temes  
i   activitats  
corresponents.  

31   de   maig  Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  

OFIMÀTICA  
(OPTATIVA)  

1   TRIM  Tots   estan   aprovats.      

2   TRIM  Tots   estan   aprovats.     

 
EDUCACIÓ   FÍSICA  

1   TRIM  
2   TRIM  

Per   recuperar   un   o   dos   trimestres   s'han   de   lliurar  
TOTES    les   tasques   que   s’estan   posant    des   del  
16   de   Març.  
 

Correu   del   vostre  
professor.  

31   de   Maig  mbaro@elpuig.xeill. 
net  
 
mtio4@elpuig.xeill. 
net  

 
RELIGIÓ  

1   TRIM  Heu   de   fer   les   tasques   del   2n   trimestre.     

2   TRIM  Us   he   enviat   al   vostre   correu   electrònic   el   format  M´heu   d´enviar   la   tasca  10   de   maig  Ramon  

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=62
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=62
mailto:ione@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
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mailto:ione@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
mailto:mbaro@elpuig.xeill.net
mailto:mbaro@elpuig.xeill.net
mailto:mtio4@elpuig.xeill.net
mailto:mtio4@elpuig.xeill.net


de   la   tasca   de   recuperació   del   2n.Trimestre,   en  
un   arxiu   word.  

de   recuperació   al   meu  
correu   electrònic,   en   un  
arxiu   word.  

2020  rcasademunt@elpui 
g.xeill.net   

CULTURA   I  
VALORS   ÈTICS  

1   TRIM  Donada   la   naturalesa   de   la   matèria,   per  
recuperar-la   haureu   de   tenir   totes   les   tasques  
fetes   i   lliurades.   Les   teniu   penjades   a   la   web   del  
centre   i   vau   rebre   per   mail   les   indicacions  
 

Correu   electrònic:   Mail  
o   drive  

30   Maig   2020  ymoneo@elpuig.xei 
ll.net   

2   TRIM  Donada   la   naturalesa   de   la   matèria,   per  
recuperar-la   haureu   de   tenir   totes   les   tasques  
fetes   i   lliurades.   Les   teniu   penjades   a   la   web   del  
centre   i   vau   rebre   per   mail   les   indicacions  

Correu   electrònic:   Mail  
o   drive  

30   Maig   2020  ymoneo@elpuig.xei 
ll.net   

AULA   D’ACOLLIDA  1   TRIM  Heu   de   fer   totes   les   feines   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   feines   han  
d’estar   ben   fetes   i   ben   presentades.   Les   heu  
d’entregar   a   les   vostres   professores.   

al   correu   de   la   Maria  
Fernanda   

al   final   de  
cada   setmana  

 
psanchosu@elpuig. 
xeill.net   
 

2   TRIM  Heu   de   fer   totes   les   feines   que   s’estan   posant  
durant   aquest   tercer   trimestre.   Les   feines   han  
d’estar   ben   fetes   i   ben   presentades.   Les   heu  
d’entregar   a   les   vostres   professores.   

al   correu   de   la   Maria  
Fernanda  

al   final   de  
cada   setmana  

psanchosu@elpuig. 
xeill.net   
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mailto:rcasademunt@elpuig.xeil.net
mailto:ymoneo@elpuig.xeill.net
mailto:ymoneo@elpuig.xeill.net
mailto:ymoneo@elpuig.xeill.net
mailto:ymoneo@elpuig.xeill.net
mailto:psanchosu@elpuig.xeill.net
mailto:psanchosu@elpuig.xeill.net
mailto:psanchosu@elpuig.xeill.net
mailto:psanchosu@elpuig.xeill.net

