
 

 

DEURES   4   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  

4A  1)   Acabar   i   lliurar   les   tasques   endarrerides.   Les  
podeu   trobar   al   web   de   l'institut   i   al   Classroom   de   la  
matèria.   2)   Treballar   la   primera   part   de   la  
morfosintaxi   del   Bloc   5   i   fer   les   activitats  
corresponents.   Trobareu   les   tasques   detallades   al  
Classroom   de   la   matèria.   3)   Treballar   2   autors   del  
Bloc   9   i   fer   les   activitats   corresponents.   Trobareu  
les   tasques   detallades   al   Classroom   de   la   matèria.  

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

1)   26/4   
2)   26/4   
3)   3/5  

Mireia:  
mpiro@elpuig.xeill.n 
et  

4B  1)   Acabar   i   lliurar   les   tasques   endarrerides.   Les  
podeu   trobar   al   classroom   de   la   matèria.   2)   Oració  
composta.   Les   instruccions   al   classroom.   3)  
Expressió   escrita.   Les   instruccions   al   classroom.  

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

1)   25/4   2)   3/5  
3)3/5  

Aida:  
agrau11@elpuig.xeill 
.net  

4C  1)   Acabar   i   lliurar   les   tasques   endarrerides.   Les  
podeu   trobar   al   web   de   l'institut   i   al   Classroom   de   la  
matèria.   2)   Treballar   la   primera   part   de   la  
morfosintaxi   del   Bloc   5   i   fer   les   activitats  
corresponents.   Trobareu   les   tasques   detallades   al  
Classroom   de   la   matèria.   3)   Treballar   2   autors   del  
Bloc   9   i   fer   les   activitats   corresponents.   Trobareu  
les   tasques   detallades   al   Classroom   de   la   matèria.  

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

1)   26/4   2)   26/4  
3)   3/5  

Mireia:  
mpiro@elpuig.xeill.n 
et  



 

4D  
(no  
PDC 
)  

1   )     1a   tanda   de   deures   (primera   setmana)  
 
C OMPRENSIÓ     LECTORA  
Fes   la   comprensió   i   la   redacció   del   document  
“Superpoders   animals”,   que   trobaràs   al   Classroom.  
 
E XPRESSIÓ     ORAL .    mira   aquests   vídeos   per   inspirar-te  
per   crear   un   vídeo   sobre   què   opines   dels   tatuatges.   
Els   tatuatges,   una   moda   que   té   milers   d'anys  
Els   tatuatges   dels   futbolistes  
 
Si   vols   per   introduir-te   millor   en   el   tema,   pots   llegir  
l’apartat   de   la   Lectura   del   Bloc   4    Quan   parla   la   pell  
del   llibre   de   text    Llengua   catalana   4    de   Barcanova  
 
Primer   escriu   un   text   amb   el   que   vols   dir   i   després  
grava   un   vídeo   (màxim   1   o   2   minuts)   en   què   ho  
expliquis   (sense   llegjr).  
----------------------------------------------------  
2   )    2a   tanda   de   deures   (segona   setmana)  
 
C OMPRENSIÓ     LECTORA  
Fes   la   comprensió   i   la   redacció   del   document  
“Cavallers   medievals”,   que   trobaràs   al   Classroom.  
 
 
 

al   Classroom   de  
l’assignatura.   

1   )   Aneu  
entregant   la  
feina   durant   la  
setmana   del  
20   al   26  
d’abril)   
Data   límit   per  
entregar   el   26  
d’abril.  
 
2   )   Aneu  
entregant   la  
feina   del   27   al  
3   de   maig.  
Data   límit   3   de  
maig  

racorbinos@elpuig.x 
eill.net  
 

CATALÀ   PDC  1   )   1a   tanda   de   deures   (primera   setmana)  
C OMPRENSIÓ     LECTORA  
Fes   la   comprensió   i   la   redacció   del   document  
“Superpoders   animals”,   que   trobaràs   al   Classroom.  

Per   Classroom  
 
 

1)   Setmana   del  
20   al   26   d'abril  
 

oespanol@elpuig.x 
eill.net  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/els-tatuatges-una-moda-que-te-milers-danys/video/5740913/%0a
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-tatuatges-dels-futbolistes/video/5629343/%0a
mailto:racorbinos@elpuig.xeill.net
mailto:racorbinos@elpuig.xeill.net


 

 
E XPRESSIÓ     ORAL .    mira   aquests   vídeos   per   inspirar-te  
per   crear   un   vídeo   sobre   què   opines   dels   tatuatges.   
Els   tatuatges,   una   moda   que   té   milers   d'anys  
Els   tatuatges   dels   futbolistes  
 
Si   vols   per   introduir-te   millor   en   el   tema,   pots   llegir  
l’apartat   de   la   Lectura   del   Bloc   4    Quan   parla   la   pell  
del   llibre   de   text    Llengua   catalana   4    de   Barcanova  
 
Primer   escriu   un   text   amb   el   que   vols   dir   i   després  
grava   un   vídeo   (màxim   1   o   2   minuts)   en   què   ho  
expliquis   (sense   llegjr).  
______________________________  
2   )    2a   tanda   de   deures   (segona   setmana)  
 
C OMPRENSIÓ     LECTORA  
Fes   la   comprensió   i   la   redacció   del   document  
“Cavallers   medievals”,   que   trobaràs   al   Classroom.  
 
 

2)   Setmana   del  
27   d’abril    al   3  
de   Maig  

 
 
CASTELLÀ  

4A  
4B  
4C  
4D  

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

Al   correo   electrónico  
del   profesor  
correspondiente.  

3/5  4A,   4B  
marivib@elpuig.xei 
ll.net  
4C,   4D  
rinfante@elpuig.xei 
ll.net  
 

CASTELLÀ   PDC   Las   actividades   aparecen   por   cursos   en   la  
página   general   del   Departamento   de  

  cristina@elpuig.xeil 
l.net  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/els-tatuatges-una-moda-que-te-milers-danys/video/5740913/%0a
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-tatuatges-dels-futbolistes/video/5629343/%0a
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/index_html
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/index_html
mailto:marivib@elpuig.xeill.net
mailto:marivib@elpuig.xeill.net
mailto:rinfante@elpuig.xeill.net
mailto:rinfante@elpuig.xeill.net
mailto:cristina@elpuig.xeill.net
mailto:cristina@elpuig.xeill.net


 

Castellano:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-ca 
stellana/index_html  

 

 
 
MATEMÀTIQUES  

4A  Al   final   de   la   web   del   departament   de  
matemàtiques   també   podeu   trobar   aquesta  
informació:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  

Es   tracta   de    resumir    els   apartats   del   llibre,   i   a  
continuació   fer   els   exercicis   indicats.  

  1.   Dues   branques   de   l'estadística   i   2.   Taules  
de   freqüències:  

Pág.   207:   9.1   y   9.2  

Pág.   217:   9.12,   9.13,   9.14  

  3.   Paràmetres   estadístics :  

Pág.   209:   9.3   y   9.4  

Pág.   217:   9.16,   9.18,   9.20,   9.21,   9.22  

   4.   Mesures   de   posició :  

Pág.   211:   9.5  

Pág.   218:   9.24,   9.25  

   5.   Diagrames   de   caixa:  

Al   correu   electrònic   3   de   maig  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeil 
l.net  

4B  Al   correu   electrònic  3   de   maig  Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig 
.xeill.net  

4C  Al   correu   electrònic  3   de   maig  Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig 
.xeill.net  

https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/index_html
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/index_html
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
mailto:tajoba@elpuig.xeill.net
mailto:tajoba@elpuig.xeill.net
mailto:maiteluque@elpuig.xeill.net
mailto:maiteluque@elpuig.xeill.net
mailto:maiteluque@elpuig.xeill.net
mailto:maiteluque@elpuig.xeill.net


 

Pàg   213:   9.6   y   9.7  

   6.   Estadística   inferencial :  

Pàg.   214:   9.8,   9.9   y   9.10  

4D  Dossiers   que   es   troba   al   final   de   la   web   del  
departament   de   matemàtiques:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  
 
 

Al   correu   electrònic  3   de   maig  Domènec  
Massiques  
dmasique@elpuig. 
xeill.net  
 
 

MATEMÀTIQUES   PDC  Dossiers   que   es   troba   al   final   de   la   web   del  
departament   de   matemàtiques:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  

Al   correu   electrònic  3   de   maig  Cristina   Martínez:  
cristina@elpuig.xeil 
l.net  

 
ANGLÈS  

4A,  
4B   I  
4C  

Student’s   book:   New   English   in   Use  
● Pag   17   exercises   2-3  
●   Pag   18   exercises   1-2  
●   Pag   19   exercise   2  
●   Pag   132   Extra   reading   
●   Pag   29   exercise   3  
●   Pag   32   exercises   1-2  
●   Pag   40   exercises   1-3   (do   not   copy   the  

text)  
●   Pag   41   exercises   2-3  
●   Pag   45   exercises   1-2-3-4-5-6  
●   Pag   47   exercise   3  

 
 

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

3   de   maig  Lluïsa   Espinosa  
 
mespin42@elpuig. 
xeill.net   

https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
mailto:dmasiques@elpuig.xeill.net
mailto:dmasiques@elpuig.xeill.net
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques
mailto:cristina@elpuig.xeill.net
mailto:cristina@elpuig.xeill.net
mailto:mespin42@elpuig.xeill.net
mailto:mespin42@elpuig.xeill.net


 

4D  Els   alumnes   que   seguiu   el   llibre    LET´S   GO,    feu  
tots   els   exercicis   de   la   Unitat   1   fins   la   5   què   és  
un   repàs,   menys   els   listenings.  
 
Els   alumnes   que   seguiu   el   llibre    NEW  
ENGLISH     IN   USE, feu   tots   els   exercicis   de   les  
unitats   1   fins   la   3.És    un   repàs.  

Podeu   fer-ho   en   un  
dossier   a   mà   o   a  
ordinador.  
Preferiblement   a  
ordinador.   Ho  
envieu   a   l’adreça   de  
correu   de   la  
professora,   en   un  
fitxer   adjunt   amb   el  
vostre   nom.   Qui   ho  
faci    a   mà,   enviar  
foto   a   la   professora.  

3   de   maig  Maria   Pons  
 
mpons23@elpuig.x 
eill.net  

 
CIÈNCIES   SOCIALS  

4A,  
4B   I  
4C  

  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   .  
També   els   podeu   fer  
a   mà   i   lliurar-los  
més   endavant,  

3   de   maig  Sònia   Torres:  
storres@elpuig.xeil 
l.net  
 

4D    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   de   maig  Sònia   Torres:  
storres@elpuig.xeil 
l.net  
 

 
FÍSICA   I   QUÍMICA  
(OPTATIVA)  

Totes  les  tasques  de  Física  i  Química  estan  al          
Moodle  del  curs  corresponent  i  s’han  de  lliurar         
allí.  
 
 
 
 

En   el   Moodle.  Depèn   de   la  
tasca  

En   els   fòrums   del  
Moodle.  
Amparo   Ferrero  
a.ferrero.sanchis@ 
elpuig.xeill.net  
Laura   Porino  
lauraporrino@elpui 

mailto:a.ferrero.sanchis@elpuig.xeill.net
mailto:a.ferrero.sanchis@elpuig.xeill.net
mailto:lauraporrino@elpuig.xeill.net


 

4rt.   ESO :  
17/04/2020 :   Estudiar   formulació   inorgànica  
i   fer   els   exercicis.  
20/04/2020 :   Qüestionari   temes   9   i   10.  
24/04/2020 :   Estudiar   reaccions   químiques   i  
fer   els   exercicis.  
24/04/2020 :   Qüestionari   de   formulació  
inorgànica.  

g.xeill.net  
Esther   Marco:  
emarco2@elpuig.x 
eill.net  
 

 
TECNOLOGÍA  
(OPTATIVA)   +  
CULTURA  
CIENTÍFICA  

FI  Al   bloc   de   la   tercera   avaluació   del   Moodle,  
començar   amb   l’apartat   del   projecte   del   “Braç  
Robòtic”:  
 

1. Realitzar   la   primera   part  
“Exercici   de   reflexió”.  

2. Segona   part:   el   primer   punt  
d’aquesta   segona   part   tracta   de  
realitzar   la   construcció   del   braç  
robòtic.   Els   detalls   venen  
especificats   a   la   fitxa   de   l’apartat  
corresponent.  

 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=64#section-3  
 

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.x 
eill.net  
 
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
 

FII  Al   bloc   de   la   tercera   avaluació   del   Moodle,  
començar   amb   amb   l’apartat   del   projecte   del  
“Braç   Robòtic”:  
 

3. Realitzar   la   primera   part  
“Exercici   de   reflexió”.  

En   el   Moodle   a  
l’apartat  
corresponent   si  
l’alumne   està   en  
una   situació   de  
connectivitat   i   accés  

3   de   maig  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.x 
eill.net  

mailto:lauraporrino@elpuig.xeill.net
mailto:emarco2@elpuig.xeill.net
mailto:emarco2@elpuig.xeill.net
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-3
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-3
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net


 

4. Segona   part:   el   primer   punt  
d’aquesta   segona   part   tracta   de  
realitzar   la   construcció   del   braç  
robòtic.   Els   detalls   venen  
especificats   a   la   fitxa   de   l’apartat  
corresponent.  

 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=64#section-3  
 

“normals”   a   mitjans  
de   comunicació  
digitals.   En   casos  
excepcionals,   a   la  
fitxa   indica   com  
actuar.  

FIV  Al   bloc   de   la   tercera   avaluació   del   Moodle,  
començar   amb   l’apartat   del   projecte   del   “Braç  
Robòtic”:  
 

5. Realitzar   la   primera   part:  
“Exercici   de   reflexió”.  

6. Segona   part:   el   primer   punt  
d’aquesta   segona   part   tracta   de  
realitzar   la   construcció   del   braç  
robòtic.   Els   detalls   venen  
especificats   a   la   fitxa   de   l’apartat  
corresponent.  

 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=64#section-3  
 

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.x 
eill.net  
 

 
BIOLOGIA   I  
GEOLOGIA  
(OPTATIVA)   +  

FI  Els   exercicis   es   troben   al   moodle   de   la  
  matèria  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 

Per   correu  
electrònic   a   la  
professora  
corresponent.  

3   de   maig  Maite   Garcia:  
mgarci78@elpuig.x 
eill.net  

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-3
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-3
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-3
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=64#section-3
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
mailto:jmorcillo@elpuig.xeill.net
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=65#section-10


 

CULTURA  
CIENTÍFICA  

id=65#section-10   També   els   podeu   fer  
a   mà   i   lliurar-los  
més   endavant,   però  
heu   d’informar   a   la  
professora   dels  
vostres   progressos   i  
dificultats  

FII  Els   exercicis   es   troben   al   moodle   de   la  
  matèria  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=65#section-10   

Per   correu  
electrònic   a   la  
professora  
corresponent.  
També   els   podeu   fer  
a   mà   i   lliurar-los  
més   endavant,   però  
heu   d’informar   a   la  
professora   dels  
vostres   progressos   i  
dificultats  
 

3   maig  Maite   Garcia:  
mgarci78@elpuig.x 
eill.net  

FIII  Cultura   científica.  
Els   exercicis   es   troben   al   moodle   de   la  
  matèria  
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=304  
 
 

Per   correu  
electrònic   a   la  
professora  
corresponent.  
També   els   podeu   fer  
a   mà   i   lliurar-los  
més   endavant,   però  
heu   d’informar   a   la  
professora   dels  
vostres   progressos   i  
dificultats  

3   maig  epanareda@elpuig 
.xeill.net  

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=65#section-10
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=65#section-10
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=65#section-10
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=304
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=304


 

 
MÚSICA   (OPTATIVA)  

De   moment   no   posem   deures,   ja   que   esteu  
fent   les   composicons,   i   no   podeu   fer-les   sense  
els   teclats.  

   



 

 
VISUAL   I   PLÀSTICA  
(OPTATIVA)  

Us   he   compartit   unes    carpetes   al   drive .   Dins  
d’aquestes   carpetes   que   tenen   per   nom   “4T  
FIII   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   TEMA.  
Exemple:    “ENUNCIAT_DISSENY  
INDUSTRIAL”.  

  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   lila   “TREBALLS  
ALUMNES”   que   és   on   heu   de   posar   els  
treballs.  

Link   a   l’explicació   detallada   dels   deures:  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matric 
ula-llibres-i-mes/visual-i-plastica/4t-2018eso-op 
tativa-de-visual-i-plastica_disseny-industrial_fin 
s03_05_20.pdf/view  

OPCIÓ   1:    Al   correu  
de   la   professora:  
mreixach@elpuig.xe 
ill.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:  
DissenyIndustrial_ 
marta_reixach.jpg  
 

3   maig   Marta   Reixach  
mreixach@elpuig.x 
eill.net  
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LINKS   A   LES   CARPETES   DEL   DRIVE:  
 
4t   FRANJA    III    :  
https://drive.google.com/drive/folders/1P28tJV 
w2OZhv66vin1mweof6g0PbbtFn?usp=sharing   
 
4t   FRANJA   IV    :  
https://drive.google.com/drive/folders/1ljd4jICx 
Htk9v3tpCJTw0qwJbf17lD_C?usp=sharing   

 
FRANCÈS  

Tenieu   els   deures   penjats   al   blog:  
louloufrancais1.blogspot.com  
Igual   que   les   setmanes   anteriors,   cada  
setmana   es   publica   el   tema   i   la   feina   a   fer.  
Aquestes   setmanes   treballarem:   l es  
prépositions   de   lieu,   la   description   de   la  
chambre   et   les   tâches   ménagères.  

Com   s’indica   al  
blog,   algunes  
activitats   són   per   fer  
a   la   llibreta   i   altres  
per   fer   al   Drive.  

3   de   maig  Lourdes:  
 
lnevado@elpuig.xe 
ill.net  

REFORÇ   ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

Book   Complete  
 

● Unit   5 .   Page   36:   exercises   1,4  
            Page   37:   Reading   part   3,   exercises   1,2,   
            and   3.  

● Unit   6 .   Page   42:   exercises   1,2,3   and   4.  

Fer   un   document   de  
text   digital   o   a   mà  
amb   els   exercicis  
resolts.   Si   el   feu  
digital,   enviar   a   la  
professora.   Si   el   feu  
a   mà,   el   guardeu   i  
us   donarem  
instruccions   de   com  
lliurar-lo   més  
endavant.  

3   de   maig  Antonia   Macías  
 
 
amacias@elpuig.x 
eill.net  

AMPLIACIÓ   D’ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

Book   Impact   3  
● Page   93.   Exercises   1,2   and   3  
● Page   94.   Read   the   text,   look   for   the  

Fer   un   document   de  
text   digital   o   a   mà  
amb   els   exercicis  

3   de   maig  Antonia   Macías  
 
 

https://drive.google.com/open?id=1P28tJVw2OZhv66vin1mweof6g0PbbtFn
https://drive.google.com/drive/folders/1P28tJVw2OZhv66vin1mweof6g0PbbtFn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P28tJVw2OZhv66vin1mweof6g0PbbtFn?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ljd4jICxHtk9v3tpCJTw0qwJbf17lD_C
https://drive.google.com/drive/folders/1ljd4jICxHtk9v3tpCJTw0qwJbf17lD_C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ljd4jICxHtk9v3tpCJTw0qwJbf17lD_C?usp=sharing
http://louloufrancais1.blogspot.com/


 

new   words   in   a   dictionary.  
● Page   95.   Exercise   3.  
● Page   96.   Exercises   4,   5   and   6   (task   1)  

resolts.   Si   el   feu  
digital,   enviar   a   la  
professora.   Si   el   feu  
a   mà,   el   guardeu   i  
us   donarem  
instruccions   de   com  
lliurar-lo   més  
endavant.  
 
 

amacias@elpuig.x 
eill.net  

INFORMÀTICA   (OPTATIVA)  Realitzar   els   4   primers   cursos   online   i   les  
activitats   corresponents   del   Moodle   (fins  
activitat   3   inclosa)   del   tema   de   programació   en  
Python.  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=62#section-5  
 

Trameses   del  
Moodle  

3   de   maig  Ione   Rivas  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
 

OFIMÀTICA   (OPTATIVA)  Acabar   l'activitat   5   de   l'Openshot   del   Moodle  
“Tema   4:   Edició   de   vídeo   i   so”   que   tracta   de  
fer   un   vídeo   amb   imatges   que   tingueu  
agafades   d'internet   sobre   Santa   Coloma.   
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.p 
hp?id=63#section-4  
 
Començar   del   Moodle   el   tema   5:   “Edició   de  
textos   i   tractament   d'imatges"   i   fer   les  
tasques   1   i   2   d'edició   d'imatges   amb   GIMP .  

Moodle   a   la   tramesa  
corresponent.  

3   de   maig.  Marga   Arce:  
marce23@elpuig.x 
eill.net  
 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=62#section-5
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=62#section-5
mailto:ione@elpuig.xeill.net
mailto:ione@elpuig.xeill.net
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=63#section-4
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https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.p 
hp?id=63#section-5  

 

CIÈNCIES   APLICADES   A  
L’ACTIVITAT  
PROFESSIONAL  
(OPTATIVA)  

Terminar   de   realitzar   les   tasques   encomanades  
pel   treball   de   recerca:   informe,   presentació,  
guió   i   pòster.  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=279#section-4  
 

Per   correu  
electrònic.  

3   de   maig.  Marga   Arce:  
marce23@elpuig.x 
eill.net  
Gemma   García:  
gemma@elpuig.xei 
ll.net  
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
 

ECONOMIA   (OPTATIVA)  Realitzar   les   següents   tasques:  
https://docs.google.com/document/d/1_tR_DLq 
hKxwO7U7eICyRmFtaNUSBA3VtyCwa1G9nN 
b4/edit  

 3   Maig  manelet50@elpuig. 
xeill.net  

EMPRENEDORIA  
(OPTATIVA)  

Continuar   realitzant   el   projecte   de   recerca.  
Aneu   penjant   la   part   del   treball   realitzada.  
Escriviu   per   preguntar   dubtes.  
El   dia   9   de   maig   l’heu   d’enviar   al   meu   correu.  

manelet50@elpuig.x 
eill.net  

9   Maig  manelet50@elpuig 
@xeill.net  

LLATÍ   (OPTATIVA)  Continueu   fent   els   deures   que   hi   havia   abans  
de   Setmana   Santa:  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matric 
ula-llibres-i-mes/deures-coronavirus/llat-4  

Per   correu  
electrònic  

3   de   Maig  mmuelas2@elpuig. 
xeill.net  

CULTURA   CLÀSSICA  
(OPTATIVA)  

Continuar   amb   els   deures   que   hi   havia   abans  
de   Setmana   Santa:  

Per   correu  
electrònic  

3   de   Maig  mmuelas2@elpuig. 
xeill.net  

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=63#section-5
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=63#section-5
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https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/deures-coronavirus/llat-4


 

https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matric 
ula-llibres-i-mes/deures-coronavirus/cultura-cla 
sica-4  

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/1YlK 
D98maCU_3N5jYmaal3BvIa5kby4Lz?usp 
=sharing   

https://youtu.be/6vXn9z1GqhA  

https://youtu.be/mmq5zZfmIws  

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

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

1-   Enviar   per  
correu    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  
Martí:  
mtio4@elpuig.xeill.n 
et  
 
mbaro@elpuig.xeill. 
net  
 
 
 

3   de   Maig  Maribel  
mtio4@elgpuig.xe 
ill.net  
Martí  
mbaro@elpuig.xei 
ll.net   

https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matricula-llibres-i-mes/deures-coronavirus/cultura-clasica-4
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SETMANA   SANTA.  

RELIGIÓ  3ª   Entrega   de   DEURES   DE   RELIGIÓ .   La  
trobareu   en   el   vostre   correu   electrònic   de  
l´Institut.   Us   l´he   enviada   en   un   arxiu   word.  
4A-4B-4C-4D  

Envieu-me   els  
Deures   al   meu  
correu:  
rcasademunt@elpui 
g.xeill.net   

3   de   maig  Ramon   :  
rcasademunt@elp 
uig.xeill.net   

CULTURA   I   VALORS   ÈTICS  Activitats   relacionades   amb   la   unitat   TEORIES  
ÈTIQUES  
 
Activitat   1:   
Resum   de   la   proposta   de   Sòcrates   i   activitat  
pràctica   que   cal   realitzar  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matric 
ula-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/socrates.pdf/vi 
ew  
Activitat   2:   
Lectura   de   la   qual   heu   de   fer   un   resum   i   una  
valoració   personal   (sempre   justificada)  
https://elpuig.xeill.net/Members/acanal8/matric 
ula-llibres-i-mes/cive/1-quinzena/text-maieutica 
-socrates.pdf/view  

 
Entregar-la   al   meu  
mail:  
ymoneo@elpuig.xeil 
l.net   

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

 
ymoneo@elpuig.xe 
ill.net   

AULA   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 
.xeill.net  
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