
 

DEURES   3   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  

1)   Elaboració   d'una   notícia.   Les   instruccions   al  
classroom   de   la   matèria.  
  2)   Complements   del   verb.   Les   instruccions   les  
trobareu   al   classroom   de   la   matèria.  
  3)   Diaris   de   confinament.   Les   instruccions   al  
classroom.  

 

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

1)   3/5   
2)   26/5   
3)   03/05  

Aida:  
agrau11@elpuig.xeill.ne 
t  
 
Olga:  
oespanol@elpuig.xeill.n 
et  
 

CATALÀ   PDC  1)   Acabar   i   lliurar   les   tasques   endarrerides   (es  
poden   trobar   al   web   de   l'institut   i   al   Classroom   de  
la   matèria).   2)   Fer   l'activitat   de   poesia   penjada   al  
Classroom.   

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

1)   26/4   
2)   3/5  

Mireia:  
mpiro@elpuig.xeill.net  

 
CASTELLÀ  

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

Correo   electrónico   del  
profesor  
correspondiente.  

3/5  3   A,   3B  
rinfante@elpuig.xeill.n 
et  
3   C,   D,   E  
sperez45@elpuig.xeill 
.net  

CASTELLÀ   PDC  Las   actividades   aparecen   por   cursos   en   la  
página   general   del   Departamento   de  
Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-c 

Correo   electrónico   del  
profesor  
correspondiente.  

3/5  sperez45@elpuig.xeill 
.net  

mailto:agrau11@elpuig.xeill.net
mailto:agrau11@elpuig.xeill.net
mailto:oespanol@elpuig.xeill.net
mailto:oespanol@elpuig.xeill.net
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/index_html
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/index_html
mailto:rinfante@elpuig.xeill.net
mailto:rinfante@elpuig.xeill.net
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/index_html


astellana/index_html  

 
MATEMÀTIQUES  

Del   llibre   de   matemàtiques:  
9.10   pàg   196  
9.11,9.13,9.14   i   9.15   pàg   197  
9.16   pàg   198  
9.24,9.25,9.26   i   9.27   pàg   202  
9.28   pàg   203  
9.39,9.40,9.41,9.42   i   9.43   pàg   205  
9.56,9.58   i   9.61   pàg   206  
9.78   pàg   208  

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

3   de   maig  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeill.n 
et  
 
Domènec   Massiques  
dmasique@elpuig.xeil 
l.net  
 
Laura   Antón  
lanton3@elpuig.xeill.n 
et  

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

Al   correu   electrònic  
del   professor  
corresponent  

3   de   maig  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeill.n 
et  

 
ANGLÈS  

Student’s   Book     New   English   in   Use:  
● Pag   45   exercises   1-2-3-4-5   and   6   (do  

not   copy   the   text   of   exercise   6).  
● Pag   46   exercises   1-2-3-4-5   and   6   (do  

not   copy   the   text   of   exercise   6).  
● Pag   47   exercises   1-2-3   and   the  

optional   activity   (write   a  
paragraph).This   exercise   is   not  
optional,   you   must   do   the   paragraph.  

● For   those   who   have   extra   time   you  
can   also   do   the   extra   activity   pag   48  
(the   extra   activity   is   optional)  

● Optional  
If   you   want   to   read   a   book   in   English,  

Feu    un   dossier   a   mà  
o   a   ordinador.  
Els   que   els   feu   a  
l'ordinador,   els   podeu  
enviar   el   dia   de   la   data  
límit   de   lliurament   al  
mail   del   professor   de  
l’assignatura   en   un  
arxiu   adjunt   que   pose  
el   vostre   nom.   Els   que  
els   féu   a   mà,   enviar  
foto   al   professor.  

3   de   maig  mespin42@elpuig.xeil 
l.net    Lluïsa   Espinosa.  
jgonzalez@elpuig.xeil 
l.net    José   Carlos  
González   (3rD   I   3rE)  
mmunoz17@elpuig.x 
eil.net    Merche   Muñoz  
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go   to  
https://elpuig.xeill.net/departaments/idi 
omes    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  
al   professor  
corresponent   
 
 
 
 
 
 

3   de   maig  Alfonso   Jiménez:  
ajimen54@elpuig.xeill 
.net  
Cristian   Folch:  
folch1972@elpuig.xeil 
l.net  

 
CIÈNCIES   NATURALS  

Fer   les   activitats   i   qüestions   que   trobareu   a   la  
web.   
https://sites.google.com/a/elpuig.xeill.net/ccnn 
3-covid19-confinament/  
 
Al   vostre   correu   electrònic   també   rebreu   un  
document   amb   instruccions.   Estigueu   atents  

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

3   Maig   
3A-3C-3E   Alba   Placín  
albaplacin@elpuig.xei 
ll.net  
 
3B-3D   Carol   Saniger  
csaniger@elpuig.xeill. 
net  
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TECNOLOGIA   

Projecte   Motor   de   Vapor:   
Es   troba   al   Moodle   a   l’apartat   del  
tema   8   corresponent   als   projectes  
tecnològics.   S’ha   de   visualitzar   el  
vídeo   d’introducció   al   projecte  
(“Presentació   Projecte   Motor   de  
Vapor”)   i   realitzar    la   primera   part    del  
projecte   amb   les   instruccions   que   es  
donen   a   la   fitxa   corresponent   “Fitxa  
projecte   Motor   de   Vapor”.  

 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php 
?id=38#section-9  
 

En   el   Moodle   a  
l’apartat   corresponent  
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.  

3   de   maig.  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.xeill. 
net  
Ione   Rivas:  
ione@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.  
 
3er   ESO :   
17/04/2020 :  Entrega  de  la  pràctica  del       
mol,   exercicis   de   reforç   i   autoavaluació.  
20/04/2020 :  Qüestionari  de  formulació     
inorgànica.  
24/04/2020 :  Els  alumnes  de  3E  han       
d’entregar  els  exercicis  extres  de      
termodinàmica.  
29/04/2020 :  entrega  projecte  Líquid     
antisèptic   fet   a   casa?  
04/05/2020 :  Qüestionari  5.  La     
termodinàmica  

En   el   Moodle.  Depèn   de   la  
tasca  

En   els   fòrums   del  
Moodle.  
Amparo   Ferrero  
a.ferrero.sanchis@elp 
uig.xeill.net  
Montserrat   Pagès  
mpages17@elpuig.xe 
ill.net  
Laura   Porino  
lauraporrino@elpuig.x 
eill.net  
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MÚSICA  

Leer   y   resumir   el   tema   de   historia   de   la  
música   sobre   el   Romanticismo   y   responder   a  
las   25   preguntas   de   un   cuestionario   adjunto.  
Esta   tarea   se   adjuntará   al   dossier   que  
estamos   haciendo   desde   principios   de   curso.  
 
(Este   trabajo   ya   se   os   facilitó   hace   semanas,  
pero   no   lo   habéis   hecho)  

walhall9@elpuig.xeill.n 
et  

3   de   mayo  walhall9@elpuig.xeill. 
net  

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   6   o   8   minuts:   (fer  
exercicis   de   20"   de   treball   i   10"   de  
descans).    VEURE   VÍDEOS .   

https://drive.google.com/drive/folders/1Yl 
KD98maCU_3N5jYmaal3BvIa5kby4Lz?u 
sp=sharing   

https://youtu.be/6vXn9z1GqhA  

https://youtu.be/mmq5zZfmIws  

-   Mesurar   i   anotar   les   pulsacions   després  

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

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

 
Correus   de   Maribel   i  
Imma:  
mtio4@elpuig.xeill.net  
 
ivilar@elpuig.xeill.net  
 
 

3   de   Maig  Imma  
ivilar@elpuig.xeill.n 
et  
Maribel  
mtio4@elpuig.xeill.n 
et   
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de   fer   el   circuit.  

-   Estiraments   3   minuts  
NO   OBLIDEU   ENVIAR   PER   CORREU  
ELS   DEURES   POSATS   ABANS   DE  
SETMANA   SANTA.  

VISUAL   I   PLASTICA  
PDC  

Us   he   compartit   unes    carpetes   al   drive .   Dins  
d’aquestes   carpetes   que   tenen   per   nom   “3C  
PDC   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) 1     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:   “FIGURA   HUMANA”,  
“DISSENY”,   “HISTORIA   DE  
L’ART”...el   tema   que   toqui. Exemple:  
“ENUNCIAT_DISSENY”.  

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

teoria   de   la   unitat ,    imatges   i  
informació   de   suport,     alguna  
activitat   extra ,   etc.  

OPCIÓ   1:    Al   correu   de  
la   professora:  
mreixach@elpuig.xeill. 
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_reixac 
h.jpg  
  

3   de   maig  Marta   Reixach  
mreixach@elpuig.xeill 
.net  
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C) Una   carpeta   lila   “TREBALLS  
ALUMNES”,   que   és   on   heu   de   penjar  
la   feina.  

LINK   A   L’EXPLICACIÓ   DELS   DEURES:  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matri 
cula-llibres-i-mes/visual-i-plastica/3reso_c_i_ 
e_pdc_evip_enunciat_disseny.pdf/view  
LINKS   A   LES   CARPETES   DEL   DRIVE:  
3   C   PDC :  
https://drive.google.com/drive/folders/1i5 
DQV7Pdyj3B3aA0vENEfA8gf4pZ975t?u 
sp=sharing   
3   E   PDC :  
https://drive.google.com/drive/folders/1ylq 
5LmirNZxiDRZ_66hBRkkhWNHfwUH3 
?usp=sharing   
 

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

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

3   de   maig  Ramon   :  
rcasademunt@elpuig. 
xeill.net   

CULTURA   I   VALORS  
ÈTICS  

Aquesta   quinzena   no   teniu   deures    rperez5@elpuig.xeill. 
net  

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.xei 
ll.net  

3   maig  psanchosu@elpuig.xe 
ill.net  
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