
 

DEURES   1   ESO  SETMANA   DEL   4    de   MAIG    AL   17   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  

1A,  
IB,  
1C,  
1D   I  
1E  

1)   Ortografia   de   les   A   i   E   àtones   tindreu   les   indicacions  
dels   exercicis   que   heu   de   fer   al   classroom   de   la   vostra  
assignatura  
 
2)   Entrevista   un   familiar   sobre   com   està   vivint   el  
confinament.   Si   us   plau   entreu   al   classroom   de  
l’assignatura   perquè   allà   hi   ha   totes   les   indicacions   i  
passos   a   seguir   per   fer   l’entrevista.   
 
 

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

1)   10   de   maig  
 
2)   17   de   maig  
 
 

Olga   (1A   i   1B):  
oespanol@elpuig.xeil 
l.net     Eugènia   (1C):  
eugeniaaragones@el 
puig.xeill.net    Mireia  
(1D):  
mpiro@elpuig.xeill.ne 
t     Aida   (1E):  
agrau11@elpuig.xeill. 
net  

1A   I  
1B  
PROJ 
.  

Els   deures   es   van   posant   al   classroom   de   la   matèria,   i   la  
professora   contacta   personalment   amb   els   alumnes:  
1)  ORTOGRAFIA  Trobareu  les  tasques  detallades  al        
Classroom   de   la   matèria.   
2)  EXPRESSIÓ  ESCRITA  I  COMUNICACIÓ  ORAL.       
Trobareu  les  tasques  detallades  al  Classroom  de  la         
matèria.   

Al   classroom   de   la  
matèria.   Pujar-los   al  
classroom.   En   cas   de  
dificultats   enviar   activitat  
en   document   drive   o   mail.  

Indicada   al  
classroom   de   la  
matèria   per  
cada   activitat.  

Begoña:  
bzarza@elpuig.xeill 
.net  
 

 
CASTELLÀ  

Las   actividades   aparecen   por   cursos   en   la   página  
general   del   Departamento   de   Castellano:  
 
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castella 
na/actividades-semana-4-a-17-de-mayo  

Por   correo   al  
profesor/a  
correspondiente  

Antes   del   17  
de   mayo  

1º   B   y   1º   D:  
miriam@elpuig.xeill.n 
et  
1º   E:  
rinfante@elpuig.xeill. 
net  
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1ºA   y   1ºC:  

pnavarr4@elpuig.xeill 

.ne t  

 

 
MATEMÀTIQUES  

A   la   web   de   l’institut   hi   ha   dos   documents   que   us  
heu   de   baixar.   
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques  
També   trobeu   un   document   amb   la   següent  
informació:   
 
Classificació   de   quadrilàters   i   triangles.   Àrees   i  
perímetres   de   quadrilàters   i   triangles  
Exercicis   de   mesures   en   quadrilàters:    a.155,   a.156,  
a.157   i   a.158   (pàg   200)  
Exercicis   de   mesures   en   triangles:   a.165,   a.166,  
a.167,   a.168   (pàg   202)  

Al   correu   electrònic   del  
professor   corresponent  
 
Isabel   Armela:   Al  
Moodle  

17   de   maig  Elena   Silvestre  
elenasilvestrecatala 
n@elpuig.xeill.net  
 
Isabel   Armela:   
iarmela@elpuig.xeil 
l.net  
 
Laura   Antón  
lanton3@elpuig.xeil 
l.net  
 

 
ANGLÈS  

Teniu   la   feina   per   aquestes   dues   setmanes   en   els  
següents   documents   (també   al    blog ):  
1.    Reading   “Street   Art”   
2.    Listening   “Culture   video”  

Són   dos   qüestionaris  
per   respondre   online.  

17   de   maig  Diego:  
dgimenez@elpuig.x 
eill.net  
Lourdes:  
lnevado@elpuig.xei 
ll.net  

 
CIÈNCIES   SOCIALS  

Del   dossier   que   trobareu   a   la   pàgina   web   de  
l’institut,   al   departament   de   ciències   socials,   heu   de  

Per   correu   electrònic   al  
professor   corresponent  

17   de   maig  Alfonso   Jiménez:  
ajimen54@elpuig 
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fer   de   l’   exercici   del   14   al   27.  
 
https://elpuig.xeill.net/departaments/historia  

.xeill   .net   Cristian  
Folch:  
folch1972@elpui 
g.xeil   l.net  

 
CIÈNCIES   NATURALS  

Fer   les   activitats   i   qüestions   que   trobareu   a   la  
web.  
https://sites.google.com/a/elpuig.xeill.net/ccn  
n1-vegetals/   
 

Podeu   penjar   els  
documents   i  
presentacions   al   vostre  
moodle   o   bé   podeu  
compartir-les   amb   les  
professores   per   drive   o  
enviar-les   per   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.   

17   de   maig  1A-1C   Eva   Panareda  
epanareda@elp  
uig.xeill.net   
 
1D-1E   Alba   Placín  
albaplacin@elpui  
g.xeill.net   
1B   Carol  
Sanigercsaniger@elp 
uig   .xeill.net   

 
TECNOLOGIA  

Construir   i   avaluar   un   objecte   amb   les  
especificacions   del   pdf:    “Anem   a   reutilitzar ”   i  
descarregar   i   omplir   la   fitxa   “ Construcció   i  
avaluació   d’un   objecte   pel   meu   escriptori ”,   que  
trobareu   al   Moodle   a   l’apartat   d’activitats   del    Temes  
4   i   5.   Materials   d’ús   tècnic .  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=6  
 

A   l’apartat  
corresponent   del  
Moodle.   
 
https://moodle.elpuig.x 
eill.net/course/view.php 
?id=6  

17   de   maig.  Gemma   García:  
gemma@elpuig.xeil 
l.net  
 
Marga   Arce:  
marce23@elpuig.x 
eill.net  
 

VISUAL   I   PLÀSTICA   
Primer   d’ESO   B   i   D  
 
 

Per   correu   electrònic   a  
la   professora.  
 
 

17   de   maig  
 
 
 

Astrid   Casademunt:  
acasadem@elpuig. 
xeill.net  
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1r   ESO   A    /    1R   ESO   C    /    1R   ESO   E  
Seguim   amb   el   sistema   de   carpetes   compartides   al   Drive.  
Trobareu   la   feina   d’aquesta   quinzena   a   la   nova  
carpeta   del   drive   “4-FEINA   FINS   AL   17/05/20”.   
 
★ LES   DATES   DE   LES   CARPETES   INDIQUEN  

LA   QUINZENA   EN   LA   QUE   S’HA   POSAT   LA  
FEINA,   NO   SÓN   DATES   D’ENTREGA.   Podeu  
enviar   la   feina   passada   aquesta   data.  

 
He   compartit   amb   tots   una   carpeta   que   té   de   nom:   el  
vostre   grup    1A , 1C     o     1E ,   seguit   de   la   paraula    EVIP  
(Educació   Visual   i   Plàstica)    seguit   de   la   paraula  
CONFINAMENT :     1A   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   1:    al   correu   de  
la   professora:   
 
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.j 
pg   

 
 
 
17   de   maig  

 
 
 
Marta   Reixach:  
mreixach@elpuig.x 
eill.net  
 

 
MÚSICA  

Com   que   encara   alguns   de   vosaltres   no   heu   lliurat  
les   tasques   que   se   us   havien   demanat,   els   que   ja  
les   heu   fetes,   no   cal   que   feu   res   més   aquesta  
quinzena.   Els   que   no   les   heu   fetes,   consulteu-les   a  
aquest   link:  

walhall9@elpuig.xeill.n 
et   
 
filoatrio@elpuig.xeill.ne 
t   

15   de   maig  walhall9@elpuig.xe 
ill.net  
 
filoatrio@elpuig.xeil 
l.net  
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https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/noticies/201 
9-20/deures-1-eso-20-3-documents-de-google-1.pdf  

 

EDUCACIÓ   FÍSICA  Preparar   un   ball   de   1   minut   “estil   lliure”   amb   una  
cançó   que   us   agradi   on   podeu   utilitzar   passos  
d´aeròbic,   dansa   clàssica,   balls   de   saló,   hip-hop   etc..  
Ho   podeu   fer   individual,   per   parelles   o   grups   de   3   i  
gravar   un   tros   cadascú   i   després   editeu   el   vídeo,  
enganxeu   les   diferents   parts   i   m´he   l´envieu   en   un  
sol   vídeo.   
Si   el   feu   per   grups,   hi   haurà,   un   responsable   del  
grup,   que   és   el   que   enviarà   el   vídeo.  
Podeu   utilitzar   l'aplicació   Tik-Tok   o   qualsevol   altra,  
per   si   voleu   posar-hi   efectes,   filtres,   lletra,  
emoticones   etc…  
 
ENTREGAR   TOTES   LES   TASQUES   PENDENTS.  
 
Es   recomana   fer   Activitat   física   regularment.  

El   vídeo,   el   podeu  
enviar   per   correu,  
compartir-lo   per   google  
drive   o   per   we-transer.  
 

29   de   Maig  mbaro@elpuig.xeill. 
net  
 

RELIGIÓ  Us   he   enviat   la   4ª   entrega   de   Deures   als   vostres  
correus   electrònics.  

Envieu-me   els   Deures  
en   un   arxiu   word   al  
meu   correu   electrònic:  
rcasademunt@elpuig.x 
eill.net   

17   de   maig  Ramon:  
rcasademunt@elpu 
ig.xeill.net   

CULTURA   I   VALORS  
ÈTICS  

Aquesta   quinzena   deixem   temps   per   a   que   els   que  
heu   de   fer   les   recuperacions   les   feu   amb   tranquilitat.  
La   resta,   no   teniu   tampoc   feines.   Els   que   encara   no  
heu   lliurat   les   feines   de   la   quinzena   anterior,   les  
podeu   fer   aquesta   quinzena.  

rperez5@elpuig.xeill.ne 
t  

15   de   maig  rperez5@elpuig.xei 
ll.net  

AULA   D’ACOLLIDA  Heu   de   veure   3   vegades   a   la   setmana   l’infok   i   fer   un  psanchosu@elpuig.xeil 10   i   17   de  psanchosu@elpuig. 
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resum   per   a   la   vostra   professora,   li   enviareu   per  
correu   electrònic.   

l.net  maig  xeill.net  

 


