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INSTRUCCIONS DE DEURES ESCOLARS PER L´ALUMNAT DURANT EL TEMPS DEL 

CONFINAMENT 

Benvolgudes alumnes de 1er de Batxillerat : 

A continuació, us faig arribar la segona entrega de deures de Religió i us comento 

algunes coses més sobre aquest tema : 

1.- En l´anterior entrega de deures, com recordareu, teníeu que fer un resum, a partir 

de la lectura d´article que us vaig enviar, titulat “ LA MEDIDA DEL TIEMPO EN LA EDAD 

MEDIA”. Us assenyalava fer el resum des de la primera pàgina de l´article – pàg.9 -, fins 

a la pàgina 17, totes dues incloses. La longitud del resum la deixava al vostre criteri.  

2.- També, us deia que el resum me´l podíeu fer en un dossier escrit a bolígraf i portar-

m´ho quan tornéssim a classe. També el podíeu fer en ordinador. En aquest moment 

creiem que el temps de tornada a classe seria de poques setmanes. Ara, però, com que 

el temps d´alarma s´allargarà per setmanes, i no sabem quan tornarem a l´Institut, em 

veig obligat a canviar el sistema d´entrega. 

3.- Així doncs, el primer treball l´hauríeu d´editar en un arxiu word i enviar-m´ho al 

meu correu electrònic, perquè us el pugui avaluar ja ara. A partir d´ara, tots els 

treballs me´ls teniu que fer en word i enviar-me´ls per correu electrònic. Recordeu-

vos de posar el vostre nom i cognoms, grup-classe i títol del treball, tot en la part 

superior. Aquests treballs formaran el material essencial de la vostra avaluació, de 

cara al 3er trimestre. Per això és tan important el seu enviament. 

4.- Per aquesta segona entrega de deures, el que teniu que fer és, sobre el mateix 

article, que ja teniu, un altre resum, que vagi de la pàgina 18 de l´article (s´inicia amb 

el títol “La división de la jornada : las horas canónicas. 4.1. El día y la noche : el sol 

como referente ritual.”), a la pàgina 32, totes dues incloses. La pàgina 32 és el final 

d´un tema, titulat “ 5.3. El año : las dataciones cronológicas”. 

5.- La data d´entrega d´aquest segon treball serà dins de la setmana del 20 al 26 

d´abril. La data d´entrega del primer treball serà dins de la setmana 13 al 19 d´abril. 

Aquest primer treball, si ja el teniu fet i me´l podeu passar a word i enviar-m´ho per 

correu electrònic, molt millor, de cara a avaluar-vos-el.  

6.- Us recordo el meu correu electrònic : rcasademunt@elpuig.xeill.net  

7.- Us torno a reenviar l´article, per si no ho teniu a mà, en una carpeta específica. 

Si teniu alguna consulta per fer-me, em podeu escriure, i us contestaré. Només em 

queda per dir-vos que, en aquest temps tan difícil que ens ha tocat viure, mantingueu 

ferma la fe i l´esperança. El bon Déu, senyor de totes les coses, no ens deixarà de la 

seva mà i ens alliberarà.  Ànims i endavant ! 

Ramon Casademunt   Dpt. Religió 
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