
 

DEURES   2   ESO  SETMANES   DEL   20   D’ABRIL   AL   3   DE   MAIG  

MATÈRIA  DEURES   I   ON   TROBAR-LOS  ON   LLIURAR-LOS  DATA   LÍMIT  
DE  

LLIURAMENT  

Per   dubtes   i   dificultats  
escriviu   al   vostre  

professor/a   al   correu  
electrònic  

 
CATALÀ   2B   i   2E  

1)   Llegir   de   la   191   a   la   193   i   fer   els   exercicis   del  
5.52   al   5.64  
 
 
 
2)   Expressió   escrita  
  Pàgina   207   ex   6.13   (heu   d’argumentar   a   favor  
o   en   contra   un   dels   casos   que   proposa  
l’exercici)   Cal   que   ho   feu   en   un   Google   Docs  
(màxim   20   línies)  

1)   Els   heu   de   fer  
amb   un   GOOGLE  
DOCS   i  
compartir-ho   al  
classroom   de  
l’assignatura.  
(No   Word,   no   PDF)  
 
 
2)   al   Classroom   de  
l’assignatura  
compartit   en   un  
GOOGLE   DOCS  
(no   Word,   no   PDF)  
 

1)   26   d’abril  
 
 
 
 
2)   3   de   maig   

 

carmesanchez@elpuig 
.xeill.net  

CATALÀ   2A,   2C   i   2D   1   TEMA   4   -   ORTOGRAFIA:   Les   lletres    s,   ss,   c,  
ç   i   z  
Llegir   de   la   pàg.   148   a   la   150   i   fer   els   exercicis  
següents:   4.61,   4.62,   4.63,   4.65,   4.66,   4.67,  
4.68,   4.69,   4.70,   4.71   i   4.72  
 
 
2   EXPRESSIÓ   ORAL  

Has   de  
compartir-ho   al  
Classroom   de  
l’assignatura.   

EXERCICIS  
D'ORTOGRA- 
FIA.   3   de   maig  
 
EXPOSICIÓ  
ORAL:   17   de  
mai  

eugeniaaragones@elp 
uig.xeill.net  



Escriu   una    descripció   literària    sobre   una   ciutat,  
poble,   barri...   aproximadament   d'una   pàgina.   És  
important   que   coneguis   bé   el   lloc   que   descrius  
per   tal   de   poder   transmetre   amb   les   paraules  
l'emoció   d'un   sentiment,   d'una   vida   viscuda,   de  
quelcom   que   transcendeix   l'immediatesa   per  
perdurar   en   la   memòria   col.lectiva.  
Pots   inspirar-te   busca   per   internet   aquests  
textos   i   llegeix-los:  
Excursió   a   Tossa    de   Joan   Maragall  
El   poble   de   Seró    de   Prudenci   Bertrana  
Girona-   L'Onyar    de   Joaquim   Ruyra  
Reus    de   Puig   i   Ferreter  
Has   de   gravar-te   llegint   el   text   que   has   redactat  
tenint   cura   de   la   pronúncia   i   l'entonació   per   tal  
que   no   és   perdi   en   la   lectura   en   veu   alta  
l'emoció   del   text.  
 
 
 
 

 
CASTELLÀ  

Las   actividades   aparecen   por   cursos   en   la  
página   general   del   Departamento   de  
Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-cast 
ellana/index_html  

Al   correo  
electrónico   del  
profesor  
correspondiente.  

3/5  2A,   2B  
sperez45@elpuig.xeill. 
net  
2C,   2D  
racorbinos@elpuig.xeil 
l.net  
2E  
miriam@elpuig.xeill.ne 
t  
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MATEMÀTIQUES   (2A,  
2B,   2C   i   2D)  

Dossier   que   es   troba   al   final   de   la   web   del  
departament   de   matemàtiques:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiqu 
es  
 
Les   activitats   són   les   següents   (està   millor  
distribuït   en   el   dossier)  

-              Pàg.   170   n   a.211  

-              Pàg.   171   n   a.212,   a.213,   a.214,   a.215.   En  
totes   aquestes   activitats,   a   part   de   fer   el  
càlcul   de   l’àrea,   s’ha   de   fer   el  
desenvolupament   de   la   figura   i   calcular   el  
volum.  

-              Pàg.   173   n   a.216   i   a.217.   En   totes  
aquestes   activitats,   a   part   de   fer   el   càlcul   de  
l’àrea,   s’ha   de   fer   el   desenvolupament   de   la  
figura   i   calcular   el   volum.  

-              Pàg.   184   n.   7.1  

-              Pàg.   185   n.   7.11  

-              Pàg.   185   n.    7.14,   7.15   En   totes   aquestes  
activitats,   a   part   de   fer   el   càlcul   de   l’àrea,  
s’ha   de   fer   el   desenvolupament   de   la   figura   i  
calcular   el   volum.  

-             Fes   una   taula   amb   tres   columnes   i   posa   en  
una   columna   el   nom   dels   5   poliedres  
regulars,   una   altra   columna   el   nombre   de  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

3   de   maig  Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig.xei 
ll.net  
 
Elena   Silvestre:  
elenasilvestrecatalan 
@elpuig.xeill.net  
 
Laura   Antón:  
lanton3@elpuig.xeill.n 
et  
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cares   i   una   altra   columna   forma   de   la   cara.  

-              Pàg.   178   n   a.223,   a.227  

-              Pàg.   178   n.   a.224,   a.225   En   totes   aquestes  
activitats,   a   part   de   fer   el   càlcul   de   l’àrea,  
s’ha   de   fer   el   desenvolupament   de   la   figura   i  
calcular   el   volum.  

-              Pàg.   179   n   a.228,   a.229   En   totes   aquestes  
activitats,   a   part   de   fer   el   càlcul   de   l’àrea,  
s’ha   de   fer   el   desenvolupament   de   la   figura   i  
calcular   el   volum.  

-              Pàg.   185   n   7.12  

-              Pàg.   186   n   7.17   a)   i   b)   En   totes   aquestes  
activitats,   a   part   de   fer   el   càlcul   de   l’àrea,  
s’ha   de   fer   el   desenvolupament   de   la   figura   i  
calcular   el   volum.  

MATEMÀTIQUES   (2E)  
 

Dossier   que   es   troba   al   final   de   la   web   del  
departament   de   matemàtiques:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiqu 
es  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

3   de   maig  Elena   Silvestre:  
elenasilvestrecatalan 
@elpuig.xeill.net  

 
ANGLÈS   2A,   2B,   2C   I   2D  

● Acabar   els   exercicis   de   la   Unit   5.   
● Fer   les   lectures   que   hi   ha   al   final   de  

cada   Unitat   de   la   1-5.   
● Acabar   i   enviar   el   Power   Point   de   l´Oral  

Project(2B   i   2D)  
● Pàgina   127,   exercicis:1,2   i   3   (2A   i   2C)  

Fer    un   dossier   a  
mà   o   ordinador.  
Preferiblement   a  
ordinador.   Enviar   al  
professor   via   email  
en   un   fitxer   adjunt  

3   maig   Maria   Pons:  
 
mpons23@elpuig.xeill. 
net  
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● Optional  
If   you   want   to   read   a   book   in   English,   go  
to  
https://elpuig.xeill.net/departaments/idio 
mes    and   follow   the   instructions   about  
Free   Reading.  

 
 
 

amb   el   vostre  
nom.Qui   ho   faci   a  
mà   enviar   foto..  
 

José   Carlos   González:  
 
jgonzalez@elpuig.xeill. 
net   

ANGLÈS   2E  Nivell   inicial:  
http://www.edu365.cat/infantil/angles/index.html  
feu   els   4   primers   links  
 
 
Nivell   baix:  
Reading   p60   and   61   +   ex:   1,2,4,5   
Reading   p   64   and   65+   ex   3   and   4  
 
 
Nivell   estàndard:   

● Acabar   els   exercicis   de   la   Unit   5.   
● Fer   les   lectures   que   hi   ha   al   final   de  

cada   Unitat   de   la   1-5.   
 

● Pàgina   127,   exercicis:1,2   i   3   
● Optional  

If   you   want   to   read   a   book   in   English,   go  
to  
https://elpuig.xeill.net/departaments/idio 

Haureu   de   fer   un  
dossier   i   me’l  
donareu   quan   ens  
veiem.   Abans,  
m’haureu   d’enviar  
una   foto   conforme  
els   deures   estan  
fets   (al   correu)   

3   maig  Carme   Sánchez:  
 
carmesanchez@elpuig  
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mes    and   follow   the   instructions   about  
Free   Reading  

 
 

CIÈNCIES   SOCIALS    Els   exercicis   estan   a   la   pàgina   web,   a   l’apartat  
del   departament   de   ciències   socials:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/historia  
 

Per   correu  
electrònic   a   la  
professora  
corresponent   

3   maig  Carmen   Pérez:  
carmenperez@elpuig.x 
eill.net  
Belinda:  
belumbelinda@elpuig. 
xeill.net  
 

 
FÍSICA   I   QUÍMICA  

Totes  les  tasques  de  Física  i  Química  estan  al          
Moodle  del  curs  corresponent  i  s’han  de  lliurar         
allí.  
2on   ESO:  
17/04/2020 :Pràctica  del  tema  7,  exercicis      
de   reforç   i   autoavaluacions.  
20/04/2020:    Qüestionari   6.   La   pressió  
24/04/2020 :  Entrega  del  projecte  de     
«Cuines   i   ulleres   per   l’Àfrica».   Els  
alumnes  del  grup  2E  només  han  de  fer  la          
maqueta   de   la   cuina   solar.  
27/04/2020 :   Qüestionari   7.   El   moviment  

En   el   Moodle.  Depèn   de   la  
tasca  

En   els   fòrums   del  
Moodle.  
Amparo   Ferrero  
a.ferrero.sanchis@elp 
uig.xeill.net  
 
Laura   Porino  
lauraporrino@elpuig.x 
eill.net  
 
 

 
TECNOLOGIA  

Realitzar   el   curs   online   de   programació   Scratch  
penjat   al   Moodle   al   tema   6:   Iniciació   a   la  
programació.   S’han   de   realitzar   tots   els   cursos  
des   de   la   introducció   fins   a   les   activitats   del  
capítol   quart.   Els   alumnes   de   2nE   fins   al   capítol  
3   i   les   activitats   del   capítol   3.  

En   el   Moodle   a  
l’apartat  
corresponent  
( https://moodle.elp 
uig.xeill.net/course/ 
view.php?id=21#se 

3   de   maig.  Marga   Arce:   
marce23@elpuig.xeill. 
net  
Gemma   García:  
gemma@elpuig.xeill.n 
et  
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Opcional :   Capítol   5   i   activitats   del   capítol   5.  
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?i 
d=21#section-7  
 
 
Per   alumnes   sense   ordinador   i/o   connexió   a  
Internet :    Realitzar    les   5   primeres    activitats   de   la  
fitxa   corresponent   al   tema   6,   iniciació   a   la  
programació   amb   les   instruccions   indicades.  
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?i 
d=21#section-7  

ction-7  
)   si   l’alumne   està  
en   una   situació   de  
connectivitat   i  
accés   “normals”   a  
mitjans   de  
comunicació  
digitals.   En   casos  
excepcionals,   a   la  
fitxa   indica   com  
actuar.  

Isabel   Armela:  
iarmela@elpuig.xeill.n 
et  
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.net  
 

 
VISUAL   I   PLÀSTICA  
2A   i   2C  

Els   deures   que   heu   de   fer   són:  
 
link   a   l’explicació   dels   deures:  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricul 
a-llibres-i-mes/visual-i-plastica/deures-2a-i-2c-q 
uarantena-setmanes-del-14-al-24-dabril-de-202 
0.pdf/view   
 
A   les   carpetes   del   drive   trobareu   més  
informació  
2A  
2C  

acasadem@elpuig. 
xeill.net  
 

Dilluns   27  
d’abril   de  
2020  

acasadem@elpuig.xeill.net  
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VISUAL   I   PLÀSTICA   2B,  
2D   i   2E  

Us   he   compartit   unes    carpetes   al   drive .   Dins  
d’aquestes   carpetes   que   tenen   per   nom   “2B  
EVIP   CONFINAMENT”,   etc.,   n’he   creat   d’altres  
que   tenen   per   nom   “FEINA”   seguit   d’una   DATA  
orientativa   d’entrega,   d’aquesta   manera   els   que  
entreu   tard,   podeu   veure   tota   la   feina   que   s’ha  
anat   fent   i   podeu   posar-vos   al   dia.  
★ Cada   carpeta   conté:  

A) Un     pdf   amb   l’enunciat   detallat   de   tot  
el   treball   que   heu   de   fer.    (titulat   primer  
amb   la   paraula   ENUNCIAT,   després  
barra   baixa   (_)   i   tot   seguit   el   nom   del  
treball:   “FORMA”,   “CÒMIC”,   “HISTORIA  
DE   L’ART”...el   tema   que   toqui. Exemple:  
“ENUNCIAT_COMIC”.  

  LLEGIU   ATENTAMENT   AQUEST   DOCUMENT.  
B) Altres   documents   com   la    part   de   teoria  

de   la   unitat ,    imatges   i   informació   de  
suport,     alguna   activitat   extra ,   etc.   Al  
pdf   de   l’enunciat   de   cada   treball   hi   ha  
explicacions   sobre   aquests   documents.  

C) Una   carpeta   titulada   TREBALLS  
ALUMNES,   en   color   lila.   És   on   podeu  
penjar   els   deures.  

Link   a   l’explicació   de   la   feina:  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricul 
a-llibres-i-mes/visual-i-plastica/2n-eso-b-d-i-e_e 
nunciat_comic_primera-part-1.pdf/view  
Link   a   l’explicació   del   còmic:  

OPCIÓ   1:    Al  
correu   de   la  
professora:  
mreixach@elpuig.x 
eill.net  
 
OPCIÓ   2:    Penjar  
l’arxiu   dins   la  
carpeta  
“TREBALLS  
ALUMNES”   que   hi  
ha   dins   de   les  
carpetes  
anomenades   amb  
la   data.   Guardeu   el  
treball  
anomenant-lo   amb  
el    nom   de  
l’exercici  
corresponent  
seguit   del   vostre  
nom   i   cognoms.  
EXEMPLE:  
comic_marta_reix 
ach.jpg  
 
 
 

El   3   de   maig  Marta   Reixach  
mreixach@elpuig.xeill. 
net  
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https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricul 
a-llibres-i-mes/visual-i-plastica/2n-eso-b-d-i-e-re 
sum-bases-concurs-comic-i-consells-adicionals- 
1.pdf/view  
LINKS   A   LES   CARPETES   DEL   DRIVE:  
2B :  
https://drive.google.com/drive/folders/1_VrXWQ 
ZHtIbD1SY1x6Lsy96-P5Dm9qZv?usp=sharing   
2D :  
https://drive.google.com/drive/folders/14gRFBg3 
B8TLRV6wWZQ3ek7gpgWWiPU5q?usp=sharin 
g   
2E :  
https://drive.google.com/drive/folders/1qWdc401 
exCLZL5ObzkWnfsNtsYw4kDWK?usp=sharing   

EDUCACIÓ   FÍSICA  DESENVOLUPAR   AQUESTA   SESSIÓ  
FÍSICA   2   o   3   COPS   PER   SETMANA  

-   Mesurar   i   anotar   les   pulsacions.  

-   Petit   escalfament   de   3   minuts.  

-   Preparar   i   realitzar   els   exercicis   del   circuit  
Tabata   de   4   minuts:   (fer   8   exercicis   de   20"  
de   treball   i   10"   de   descans).    VEURE  
VÍDEOS .   

https://drive.google.com/drive/folders/1YlK 
D98maCU_3N5jYmaal3BvIa5kby4Lz?usp= 

1-   Enviar   a   la  
professora   per  
correu    un   vídeo  
de   3   minuts   fent  
el   circuit   Tabata.  

2   -   Enviar   gràfica  
de   registre   de  
pulsacions   abans   i  
després   del  
circuit.  

 
Al   correu   de   Imma:  

3   de   Maig   
ivilar@elpuig.xeill.net  

https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/visual-i-plastica/2n-eso-b-d-i-e-resum-bases-concurs-comic-i-consells-adicionals-1.pdf/view
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/visual-i-plastica/2n-eso-b-d-i-e-resum-bases-concurs-comic-i-consells-adicionals-1.pdf/view
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/visual-i-plastica/2n-eso-b-d-i-e-resum-bases-concurs-comic-i-consells-adicionals-1.pdf/view
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/visual-i-plastica/2n-eso-b-d-i-e-resum-bases-concurs-comic-i-consells-adicionals-1.pdf/view
https://drive.google.com/open?id=1_VrXWQZHtIbD1SY1x6Lsy96-P5Dm9qZv
https://drive.google.com/drive/folders/1_VrXWQZHtIbD1SY1x6Lsy96-P5Dm9qZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_VrXWQZHtIbD1SY1x6Lsy96-P5Dm9qZv?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14gRFBg3B8TLRV6wWZQ3ek7gpgWWiPU5q
https://drive.google.com/drive/folders/14gRFBg3B8TLRV6wWZQ3ek7gpgWWiPU5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14gRFBg3B8TLRV6wWZQ3ek7gpgWWiPU5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14gRFBg3B8TLRV6wWZQ3ek7gpgWWiPU5q?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qWdc401exCLZL5ObzkWnfsNtsYw4kDWK
https://drive.google.com/drive/folders/1qWdc401exCLZL5ObzkWnfsNtsYw4kDWK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qWdc401exCLZL5ObzkWnfsNtsYw4kDWK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YlKD98maCU_3N5jYmaal3BvIa5kby4Lz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YlKD98maCU_3N5jYmaal3BvIa5kby4Lz?usp=sharing


sharing   

https://youtu.be/6vXn9z1GqhA  

https://youtu.be/mmq5zZfmIws  

-   Mesurar   i   anotar   les   pulsacions   després   de  
fer   el   circuit.  

-   Estiraments   3   minuts  
NO   OBLIDEU   ENTREGAR   ELS   DEURES  
POSATS   ABANS   DE   SETMANA   SANTA.  

ivilar@elpuig.xeill.n 
et  
 
 

RELIGIÓ  3ª   Entrega   de   DEURES   DE   RELIGIÓ .   La  
trobareu   en   el   vostre   correu   electrònic   de  
l´Institut,   en   un   arxiu   word   que   us   he   fet   arribar.  
2A-2C-2D  

Envieu-me   els  
Deures   al   meu  
correu   electrònic   :  
rcasademunt@elp 
uig.xeill.net   

3   de   maig  Ramon   :  
rcasademunt@elpuig.x 
eill.net   

CULTURA   I   VALORS  
ÈTICS  

Activitats   relacionades   amb   la   unitat   VALORS  
DE   LA   CONVIVÈNCIA  
 
Activitat   1  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricul 
a-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/2n-eso-activitat- 
1.pdf/view  
 
Activitat   2  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricul 
a-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/2n-eso-activitat- 
2.pdf/view  

Enviar-ho   per   mail:  
ymoneo@elpuig.xe 
ill.net   

 
Activitat   1:   26  
d’abril  
 
Activitat   2:   3  
de   maig  

2A,   2B,   2D   i   2E  
ymoneo@elpuig.xeill.n 
et   
2C  
carmenperez@elpuig.x 
eill.net   

https://drive.google.com/drive/folders/1YlKD98maCU_3N5jYmaal3BvIa5kby4Lz?usp=sharing
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https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/2n-eso-activitat-1.pdf/view
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/2n-eso-activitat-2.pdf/view
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/2n-eso-activitat-2.pdf/view
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/2n-eso-activitat-2.pdf/view
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AULA   D’ACOLLIDA  Heu   de   veure   3   vegades   a   la   setmana   l’infok   i  
fer   un   resum   per   a   la   vostra   professora,   li  
enviareu   per   correu   electrònic.   

psanchosu@elpuig 
.xeill.net  

3   maig  psanchosu@elpuig.xeil 
l.net  

 


