
 

DEURES   2   ESO  SETMANA   DEL   4   al    17   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   2A,2C   i   2D  

1   )   Llegir   de   la   191   a   la   193   i   fer   els   exercicis   del  
5.52   al   5.64  
 
2)   Exercicis   de   complements   verbals   (els  
trobareu   al   classroom   de   l'assignatura)   /  
Qüestionari   de   complements   verbals  
 

al   classroom   de  
l’assignatura  

1   )   10   de   maig  
 
2   )   17   de   maig  

eugeniaaragone 
s@elpuig.xeill.n 
et   

CATALÀ   2B   i   2E   1   )   Llegir   de   la   221   a   la   224   i   fer   els   exercicis   del  
6.54   al   6.59  
 
2   )2B:   Exercicis   /Qüestionari   de   complements  
verbals/  
   2n   E,    comprensió   lectora   amb   un   qüestionari.   

al   classroom   de  
l’assignatura  

1   )   10   de   maig  
 
2   )   17   de   maig  

carmesanchez@ 
elpuig.xeill.net  
 

 
CASTELLÀ  

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

Correo   de   cada  
profesora.  

Antes   del   17   de  
mayo.  

2A,   2B  
sperez45@elpui 
g.xeill.net  
2C,   2D  
racorbinos@elp 
uig.xeill.net  
2E  
miriam@elpuig.x 
eill.net  
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MATEMÀTIQUES   (2A,  
2B,   2C   i   2D)  

Activitats   del   llibre:  
Cossos   de   revolució.   Esfera  
-   Pàg.   182   n   a.234,   a.235  

-   Pàg.   183   n.   a.236  

-   Pàg.   186   n.   a.   7.17   d)    En   aquesta   activitat,   a   part  

de   fer   el   càlcul   de   l’àrea,   s’ha   de   calcular   el   volum.  

-     Pàg.   201   n.   a.246,   a.247,   a.248,   a.249  

-     Pàg.   203   n.   8.16  

Unitats   de   volum  
-   Pàg.   196   n   a.237,   a.238   

També   trobareu   un   document   que   posa  
aquestes   mateixes   activitats   al   final   de   la   web  
del   departament:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiqu 
es  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

17   de   maig  Maite   Luque:  
maiteluque@elp 
uig.xeill.net  
 
Elena   Silvestre:  
elenasilvestrecat 
alan@elpuig.xeil 
l.net  
 
Laura   Antón:  
lanton3@elpuig. 
xeill.net  

MATEMÀTIQUES   2E  Fins   al   10   de   maig  
Unitat   8:   Mesura   del   volum  

Resum   página   196,   197   i   198.  

Exercici   a.237   de   la   página   196  

Exercicis   8.2   i   8.5  

 

Fins   al   17   de   maig  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

Primera   entrega:  
10   de   maig  
 
Segona   entrega:  
17   de   maig  

Elena   Silvestre:  
elenasilvestrecat 
alan@elpuig.xeil 
l.net  
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Unitat   8  

Resum   pàgines   199   i   200.  

Copiar   esquema   página   208  

Exercicis   8.6   i   8.7  

 
També   trobareu   un   document   que   posa  
aquestes   mateixes   activitats   al   final   de   la   web  
del   departament:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiqu 
es  

 
ANGLÈS    A   B   C   D   E  

  Lectura   de   la   pàgina   123   del   llibre   i   els  
exercicis   corresponents.  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

  
 
 
 
17   de   maig  

2A   i   2C  
jgonzalez@elpui 
g.xeill.net   
 
2B   i   2D   Maria  
mpons23@elpui 
g.xeill.net  
2E   Carme  
carmesanchez@ 
elpuig.xeill.net  

 
CIÈNCIES   SOCIALS  

Fer   els   exercicis   que   trobareu   a   la   web   de  
l’institut,   al   departament   de   Ciències   Socials:  
 
https://elpuig.xeill.net/departaments/historia  

Al   correu   electrònic  
de   la   professora  
corresponent  

17   de   maig  Belinda   León:  
belumbelinda@e 
lpuig.xeill.net  
 
Carmen   Pérez:  
carmenperez@e 
lpuig.xeill.net  

 Fer   tema   8.   Força   i   moviment   (En   el   Moodle   del  Moodle   1ª   part   11/05/2020  Fòrums   Moodle  
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FÍSICA   I   QUÍMICA  curs   està   tot   especificat   i   hi   ha   tot   el   material  
necessari)  

i   2ª   part  
17/05/2020  

 
TECNOLOGIA  

Continuar   amb   el   curs   online   de   programació  
Scratch   penjat   al   Moodle   al   “Tema   6:   Iniciació   a  
la   programació”.   S’ha   de   terminar   el   capítol  
quatre   del   curs   online   i   el   capítol   cinc.  
Els   alumnes   de   2nE    fins   al   capítol   4   i   les  
activitats   del   capítol   4.  
Opcional :   S’activen   el   capítol   sis   i   set   com  
opcionals.  
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?i 
d=21#section-7  
 
 
Per   alumnes   sense   ordinador   i/o   connexió   a  
Internet :    Realitzar    les   següents   5   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  

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

17   de   maig.  Marga   Arce:  
marce23@elpui 
g.xeill.net  
 
Gemma   García:  
gemma@elpuig. 
xeill.net  
 
Isabel   Armela:  
iarmela@elpuig. 
xeill.net  
 
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeil 
l.net  
 

 
VISUAL   I   PLÀSTICA  

Segons   d’ESO   A   i   C  
 
Moodle   de   Visual   i   plàstica  
 
Unitat   3.   L’art   després   de   la   fotografia.   Els  
moviments   d’avantguarda   del   segle   XX.   
 
 
 
 

Per   correu   electrònic  
a   la   professora  
 
 
 
 
 
 
 
 

17   de   maig   de  
2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

Astrid  
Casademunt:  
acasadem@elpu 
ig.xeill.net  
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2n   ESO   B    /    2n   ESO   D    /    2n   ESO   E  
Seguim   amb   el   sistema   de   carpetes   compartides   al  
Drive.  
Trobareu   la   feina   d’aquesta   quinzena   a   la  
nova   carpeta   del   drive   “3-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    2B , 2C     o     2E ,   seguit   de   la  
paraula    EVIP    (Educació   Visual   i   Plàstica)    seguit  
de   la   paraula    CONFINAMENT :     2B   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_reixac 
h.jpg   

17   de   maig  Marta   Reixach:  
mreixach@elpui 
g.xeill.net  
 

EDUCACIÓ   FÍSICA  Preparar   una   coreografia   a   partir   de   la   música  Al   correu   de   la  29   de   Maig  ivilar@elpuig.xeil 
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següent:  
https://youtu.be/iqHb7Wan98E  
 
La   coreografia   es   pot   fer   individual,   amb  
familiars   o   amb   2   o   3    companys/es   de   classe  
(podeu   preparar   i   gravar   els   passos   i   figures   per  
separat   cadascú   a   casa   seva   i   editar   i   presentar  
un   sol   vídeo   per   grup).  
 
Es   pot   utilitzar   material   si   en   teniu:   pilotes,  
cordes,   cèrcols,   etc.   i   vestuari   específic   per  
l’actuació.  
S’ha   de   lliurar   una   gravació   de   2   minuts.  
 
Es   valorarà   l’edició   del   vídeo:   muntatge,   filtres,  
efectes,   etc.  
 
ENTREGAR   LES   TASQUES   ANTERIORS.  
 
Es   recomana   fer   activitat   física   regularment.  

professora.  l.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. 
xeill.net  

17   de   maig  Ramon:  
rcasademunt@e 
lpuig.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  

ymoneo@elpuig.xeill. 
net   

15   de   maig  ymoneo@elpuig. 
xeill.net   
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quinzena   anterior,   les   podeu   fer   aquesta  
quinzena.  

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.x 
eill.net  

10   i   17   de   maig  psanchosu@elp 
uig.xeill.net  

 


