
 

DEURES   4   ESO  SETMANA   DEL   4   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  

4A  1)   Acabar   i   lliurar   les   tasques   endarrerides.   Les  
podeu   trobar   al   Classroom   de   la   matèria.   2)  
Treballar   les   subordinades   adjectives   (Gramàtica  
del   Bloc   5)   i   fer   les   activitats   corresponents.  
Trobareu   les   tasques   detallades   al   Classroom   de   la  
matèria.   3)   Treballar   les   Avantguardes   (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)   10/5  
  2)   10/5   
3)   17/5  

mpiro@elpuig.xeill.n 
et  
 

4B  1)   Acabar   i   lliurar   les   tasques   endarrerides.   Les  
podeu   trobar   al   classroom   de   la   matèria.   2)  
Aprofundiment   O.Sub.Subst.   i   Oració   subordinada  
adjectiva.   3)   Literatura:   modernisme.  

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

1)   10/5  
  2)   10/5   
3)   17/5  

agrau11@elpuig.xe 
ill.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)   10/5   
2)   10/5   
3)   17/5  

 
mpiro@elpuig.xeill.n 
et  
 

4D  1   )   fer   comprensió   lectora  Al   Classroom   de   la  1)   10/5    
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2   )   comprensió   lectora  matèria   (si   no  
disposeu   d'ordinador  
a   casa,   poseu-vos   en  
contacte   amb   la  
professora).  

2)   17/5  racorbinos@elpuig. 
xeill.net  
 

CATALÀ   PDC  1   )   fer   comprensió   lectora  
2   )   comprensió   lectora  

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

1)   10/5   
2)   17/5  

oespanol@elpuig.x 
eill.net   

 
 
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/actividades-semana-4-a-17-de-mayo  

Al   correo   de   la  
profesora.  

Antes   del   17  
de   mayo.  

rinfante@elpuig.xei 
ll.net  
marivib@elpuig.xei 
ll.net  

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

Al   correo   de   la  
profesora.  

Antes   del   17  
de   mayo.  

cristina@elpuig.xeil 
l.net  
 

 
 
MATEMÀTIQUES  

4A  TEMA   10.   DISTRIBUCIONS   DE  
PROBABILITAT  

   1.Distribucions   bidimensionals.   Correlació.  

Resumir   pàgina   230,   231   i   232.  

Al   correu   electrònic   
 

17   de   maig  Jorge   Juan   Barrera  
trajoba@elpuig.xeil 
l.net  

4B  Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig 
.xeill.net  
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4C  Activitats   pàg.   237:   10.9,   10.10,   10.11,   10.12  

   2.El   valor   de   la   correlació  

Resumir   pàgina   233  

Activitat   10.3   Pàg.   233  

Pàgina   238   activitats   10.14,   10.15,   10.16,  
10.17  

Aquesta   informació   es   troba   al   final   de   la   web  
del   departament:  
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiq 
ues  

Maite   Luque:  
maiteluque@elpuig 
.xeill.net  

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

Al   correu   electrònic  17   de   maig  Domènec  
Massiques  
dmasique@elpuig. 
xeill.net  
 
 

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

Al   correu   electrònic  17   de   maig  Cristina   Martínez:  
cristina@elpuig.xeil 
l.net  

 
ANGLÈS    A   B   C  
 
 
 

 
Extra   reading   2   exercises   1-2   pag   133  
Extra   reading   3   exercises   1-2   pag   134  
Choose   one   of   the   Tasks   proposed   in   the  
readings   and   do   it.   (you   should   do   only   one   of  

 
Al   correu   electrònic  
 
 
 

 
17   de   maig  
 
 
 

 
LLuïsa   Espinosa  
mespin42@elpuig. 
xeill.net  
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ANGLÈS    D  

the   proposed   tasks)   
 
 
Tot   el   llistat   de   Verbs   que   vam   fer   a  
classe:Infinitive-past-participle-Meaning  

 
 
Al   correu   electrònic  

 
 
17   de   maig  

 
 
Maria   Pons  
 
mpons23@elpuig.x 
eill.net  

 
CIÈNCIES   SOCIALS  

Trobareu   les   activitats   a   fer   a   la   web   del   Puig,  
al   departament   de   Ciències   Socials:  
 
https://elpuig.xeill.net/departaments/historia  

Moodle  17   de   maig  Sònia   Torres  
storres@elpuig.xeil 
l.net  

 
FÍSICA   I   QUÍMICA  
(OPTATIVA)  

Projecte   reaccions   químiques  
 
Exercicis   estequiometria   reaccions  

Moodle  
 
Moodle  

08/05/2020  
 
15/05/2020  

Esther   Marco   i  
Laura   Porrino.  

 
TECNOLOGÍA  
(OPTATIVA)   +  
CULTURA  
CIENTÍFICA  

FI  Projecte   Braç   Robòtic:  
 
Terminar   la   primera   part    del   projecte  
corresponent   a   la   construcció   del   braç   robòtic   i  
començar   amb   la   segona   part    corresponent   a  
la   creació   d’un   blog   per   mostrar   el   braç   robòtic  
que   s’ha   creat   en   format   digital   i   estudiar   varis  
aspectes   relacionats.  
 
  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.  

17   de   maig.  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.x 
eill.net  
 
Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
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FII  Projecte   Braç   Robòtic:  
 
Terminar   la   primera   part    del   projecte  
corresponent   a   la   construcció   del   braç   robòtic   i  
començar   amb   la   segona   part    corresponent   a  
la   creació   d’un   blog   per   mostrar   el   braç   robòtic  
que   s’ha   creat   en   format   digital   i   estudiar   varis  
aspectes   relacionats.  
 
  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.  

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

FIV  Projecte   Braç   Robòtic:  
 
Terminar   la   primera   part    del   projecte  
corresponent   a   la   construcció   del   braç   robòtic   i  
començar   amb   la   segona   part    corresponent   a  
la   creació   d’un   blog   per   mostrar   el   braç   robòtic  
que   s’ha   creat   en   format   digital   i   estudiar   varis  
aspectes   relacionats.  
 
  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.  

17   de   maig.  Jaime   Morcillo:  
jmorcillo@elpuig.x 
eill.net  
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BIOLOGIA   I  
GEOLOGIA  
(OPTATIVA)   +  
CULTURA  
CIENTÍFICA  

FI  Acabeu   la   tasca   de   la   quinzena   anterior,   si   no  
l’he   fet,   abans   de   fer   la   tasca   nova.  
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  

17   de   maig  Maite   Garcia:  
mgarci78@elpui 
g.xeill.net  

FII  Acabeu   la   tasca   de   la   quinzena   anterior,   si   no  
l’he   fet,   abans   de   fer   la   tasca   nova.  
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  

17   de   maig  Maite   Garcia:  
mgarci78@elpui 
g.xeill.net  

FIII  Acabeu   la   tasca   de   la   quinzena   anterior,   si   no  
l’he   fet,   abans   de   fer   la   tasca   nova.  
 
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  

17   de   maig  Eva   Panareda  
epanareda@elpuig  
.xeill.net  

 



heu   d’informar   a   la  
professora   dels  
vostres   progressos   i  
dificultats  

 
MÚSICA   (OPTATIVA)  

Aquesta   quinzena,   igual   que   l’anterior,   no  
caldrà   que   feu   cap   tasca   d’aquesta   matèria  

walhall9@elpuig.xeil 
l.net  
filoatrio@elpuigxeill. 
net   

 walhall9@elpuig.xe 
ill.net  
filoatrio@elpuigxeill 
.net   
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VISUAL   I   PLÀSTICA  
(OPTATIVA)  

4T   F3    /    4T   F4  
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    4T   F3 ,    4T   F4 ,   seguit   de   la  
paraula    EVIP    (Educació   Visual   i   Plàstica)  
seguit   de   la   paraula    CONFINAMENT :     4T   F3  
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_reixa 
ch.jpg   

17   de   maig  Marta   Reixach  
mreixach@elpuig.x 
eill.net  
 

 
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.  

Com   s’indica   al  
blog,   algunes  
activitats   són   per   fer  
al   llibre   d’exercicis  

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

 

https://drive.google.com/open?id=1P28tJVw2OZhv66vin1mweof6g0PbbtFn
https://drive.google.com/open?id=1ljd4jICxHtk9v3tpCJTw0qwJbf17lD_C
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Aquestes   setmanes   treballarem:   l a  
comparaison   et   les   verbes   commencer,   partir   et  
sortir.  
 

(enviar   captura   per  
email)    i   altres   per  
fer   al   Drive.  

REFORÇ   ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

Complete  
 
Unit   7  
 

● Page   50,   exercise   1,   Reading   part   1,  
exercises   2   and   3.  

● Page   51,   exercise   4  
● Page   53,   Vocabulary,   exercise   1  

Fer   en   un   dossier   a  
mà   o   a   ordinador.   
Enviar   abans   del   dia  
de   la   data   límit   de  
lliurament   al   mail   de  
la    professora   en   un  
fitxer   adjunt   on   posi  
el   vostre   nom.   Els  
que   el   féu   a   mà,  
enviar   foto   a   la  
professora   també  
amb   el   nom   de  
l’alumne   a   l’arxiu.  

17   Maig  Antonia   Macías:  
 
amacias@elpuig.x 
eill.net  

AMPLIACIÓ   D’ANGLÈS  
(OPTATIVA)  

Impact  
Unit   6  
 

● Page   100,   exercises   2,4  
● Page   101,   read   the   text   and   do  

exercises   5   and   6  
Unit   7  

● Page   112,   read   the   text  
● Page   113,   finish   the   text   and   do  

exercise   3.  
● Page   114,   exercises   4   and   5.  

Fer   en   un   dossier   a  
mà   o   a   ordinador.   
Enviar   abans   del   dia  
de   la   data   límit   de  
lliurament   al   mail   de  
la    professora   en   un  
fitxer   adjunt   on   posi  
el   vostre   nom.   Els  
que   el   féu   a   mà,  
enviar   foto   a   la  
professora   també  
amb   el   nom   de  
l’alumne   a   l’arxiu.  

17   Maig  Antonia   Macías  
 
amacias@elpuig.x 
eill.net  

 



INFORMÀTICA   (OPTATIVA)  Terminar   els   cursos   online   del   tema   5,  
programació   Python,   fins   al   capítol   3   i   les  
activitats   corresponents   fins   a   l’activitat   3   i  
realitzar   els   cursos   4   i   5   i   les   activitats   4   i   5.  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php? 
id=62#section-5  

A   les   trameses  
corresponents   del  
Moodle.  

17   de   maig.  Ione   Rivas:  
ione@elpuig.xeill.n 
et  
 

OFIMÀTICA   (OPTATIVA)    Acabar   la   tasca   1   i   2   i   fer   també   la   tasca   3  
d'edició   d'imatges   amb   el   programa   GIMP    del   
Tema   5:   Edició   de   textos   i   tractament   d'imatges  
del   Moodle.   
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php 
?id=63  

A   les   trameses  
corresponents   del  
Moodle.  

17   de   maig.  Margarita   Arce:  
marce23@elpuig.x 
eill.net  
 

CIÈNCIES   APLICADES   A  
L’ACTIVITAT  
PROFESSIONAL  
(OPTATIVA)  

Fer   les   activitats   1   i   2   del     TEMA   6:   LA  
PETJADA   ECOLÒGICA     del   Moodle   i  
corresponents   a   la   part   1   del   tema:   Quin   és   el  
nostre   impacte   en   el   planeta?  
 
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php 
?id=279#section-6  

A   la   tramesa  
corresponent   del  
Moodle.  

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

ECONOMIA   (OPTATIVA)  1. Acabar   les   tasques   pendents.  
2. Treball   encomanat   el   dia   4   de   Maig   a  

classe.  

manelet50@elpuig.x 
eill.net  

20   maig  manelet50@elpuig. 
xeill.net  
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EMPRENEDORIA  
(OPTATIVA)  

1-   Continuar   projecte   de   recerca   
 
2-   Fer   les   tasques   del   moodle  
https://drive.google.com/drive/folders/1wc6Zoo 
Aqh4tOQNfoXF9umIZufM5Szwsg  

correu   
 
 
dins   el   drive  

9   Maig  
 
 
25   Maig  

manelet50@elpuig. 
xeill.net  

LLATÍ   (OPTATIVA)  1.-   Repasa   el   capítulo   V   y   haced   el   Pensvm   A,   B   y   C.  
 
2.-   Dibuja   el   plano   de   una   Domvs,    pon   las   partes   más  
importantes   y   explica   su   función   o   finalidad.  
 

correu  9   maig   
 
mmuelas2@xtec.cat  

CULTURA   CLÀSSICA  
(OPTATIVA)  

Troya    (   trailer  
https://www.youtube.com/watch?v=RisxaECRzc0  
y   hacer   una   descripción   de   5   personajes,   los   que  
quieras.  
 
 
300    (   trailer  
https://www.youtube.com/watch?v=XyXJm0_wjXM  
 
Haz   una   descripción   de   la   sociedad   espartana   que  
se   ve   en   ella.  
 
 
 

correu  9   maig  
 
 
 
 
 
21   maig  

 
mmuelas2@xtec.cat  

EDUCACIÓ   FÍSICA  PODEU   TRIAR   ENTRE   DUES   OPCIONS:  
1 -   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  

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

29   de   Maig  mbaro@elpuig.xeill 
.net  
 
mtio4@elpuig.xeill. 
net  
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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…  
2-    Preparar   i   gravar   un   ball   de   1   minut   amb  
música   de   Rock   and   Roll   amb   algú   de   la  
familia..  
 
ENTREGAR   TOTES   LES   TASQUES  
PENDENTS.  
 
Es   recomana   fer   Activitat   física  
regularment.  

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

Envieu-me   els  
Deures   al   meu  
correu   electrònic   en  
un   arxiu   word   :  
rcasademunt@elpui 
g.xeill.net   

17   de   maig  Ramon:  
rcasademunt@elp 
uig.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.  

ymoneo@elpuig.xeil 
l.net   

15   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  

psanchosu@elpuig. 
xeill.net  

3   maig  psanchosu@elpuig 
.xeill.net  
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enviareu   per   correu   electrònic.   

 

 


