
 

DEURES   1   ESO  SETMANA   DE   L’1   AL   12   DE   JUNY  

MATÈRIA  FEINES   I   ON   TROBAR-LES  ON   LLIURAR-LOS  DATA  
PREFERIBLE  

DE  
LLIURAMENT  

Per   dubtes   i  
dificultats   escriviu  

al   vostre  
professor/a   al  

correu   electrònic  

 
CATALÀ  

1A,   IB,  
1C,   1D  
I   1E  

1   )   Entrega   tasques   pendents   
2   )   repàs   de   curs  

al   classroom   de  
l’assignatura  

1   )   7   de   juny  
 
2   )   12   juny  

mpiro@elpuig.xeill. 
net  
 
agrau11@elpuig.xe 
ill.net  
oespanol@elpuig.x 
eill.net  
eugeniaaragones@ 
elpuig.xeill.net   
 

1A   I   1B  
PROJ.  

1) Repàs   ortografia  
2) Repàs   de   gramàtica  
3) Entrega   dels   exercicis   pendents  

Classroom   de  
l’assignatura  

Ex.Pendents  
el   6/juny  

Begoña:  
bzarza@elpuig.xeill 
.net  
 

 
CASTELLÀ  

Las   actividades   aparecen   por   cursos   en   la   página  
general   del   Departamento   de   Castellano:   
 
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castell 
ana/actividades-del-1-al-14-de-junio  

Por   correo   al  
profesor/a  
correspondiente   

Antes   del   14  
de   junio  

1º   B   y   1º   D:  
miriam@elpuig.xeill 
.n   et   1º   E:  
rinfante@elpuig.xei 
ll.   net  
1ºA   y   1ºC:  
pnavarr4@elpuig.x 
eill   .net  
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MATEMÀTIQUES  

A   la   web   de   l’institut   trobareu   un   document   amb   les  
activitats   que   heu   de   fer.   
https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques  
 
El   document   conté   la   següent   informació:   
 
Mesures   en   els   polígons:  
Pàgina   203:    a.169,   a.170   i   a.171  
Pàgina   209:    8.43   i   8.46  
Pàgina   210:    8.49  
 
Mesures   del   cercle:  
Pàgina   204:     a.172   i   a.173  
Pàgina   210:     8.51   i   8.52  
 
TEORIA:  

- Arcs   de   circumferència   
- Sectors   circulars  

 
 

Al   correu   electrònic   del  
professor   corresponent  
 
Isabel   Armela:   Al  
Moodle  

12   de   juny  Elena   Silvestre  
elenasilvestrecatala 
n@elpuig.xeill.net  
 
Isabel   Armela:   
iarmela@elpuig.xeil 
l.net  
 
Laura   Antón  
lanton3@elpuig.xeil 
l.net  
 

 
ANGLÈS  

Aquesta   quinzena   podeu    aprofitar   per   lliurar   les  
tasques   que   tingueu   endarrerides ,   sobretot  
els/les   alumnes   que   han   de   recuperar   algun  
trimestre.  
TASCA   VOLUNTÀRIA :   els/les   alumnes   que  
vulguin,   poden   fer   un    “meme”    o   un    “tik   tok”    (en  
anglès!),   expressant   de   manera   divertida   com   ha  
viscut   el   temps   de   confinament.   

La   tasca   voluntària  
s’envia   al   correu   del  
professor/a.  
Les   tasques  
endarrerides   es   lliuren  
com   ja   havien   estat  
acordades   amb  
anterioritat.  

12   de   juny  Diego:  
dgimenez@elpuig. 
xeill.net  
Lourdes:  
lnevado@elpuig.xei 
ll.net  
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CIÈNCIES   SOCIALS  

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

Per   correu   electrònic  
al   professor  
corresponent   

12   de   juny  Cristian   Folch:  
folch1972@elpuig 
.xeill.net  
Alfonso   Jiménez:  
ajimen54@elpui g. 
xeill.net  
 

 
CIÈNCIES   NATURALS  

El   link   següent   us   portarà   a   dues   webs.   
 
La   corresponent   a   minerals   és   per   la  
primera   setmana   de   la   quinzena.  
La   web   de   roques,   per   a   la   segona  
setmana   de   la   quinzena.  
 
https://drive.google.com/file/d/1eJJk1VV 
W3hG8EzWitJJSg_DTOncH6109/view? 
ts=5ece5f41  
 
  

Podeu   penjar   els  
documents   i  
presentacions   al   vostre  
moodle   o   bé   podeu  
compartir-les   amb   les  
professores   per   drive   o  
enviar-les   per   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  

12   de   juny  1A-1C   Eva  
Panareda  
epanareda@elp  
uig.xeill.net   
 
1D-1E   Alba   Placín  
albaplacin@elpui  
g.xeill.net   
 
1B   Carol  
Sanigercsaniger@ 
elp   uig   .xeill.net   

 
 
TECNOLOGIA  

 
Tema   6   del   Moodle:   El   circuit   elèctric.  
 

- Realitzar   qüestionari    Tema   6.   Introducció   a  
l’electricitat     per   tal   d'estudiar   una  
introducció   a   l'electricitat   i   el   circuit  
elèctric.   Aquest   qüestionari   té   unes  
explicacions   que   has   d'anar   llegint   per  

 
El   qüestionari,   una  
vegada   finalitzat   i  
donada   a   l'opció   de  
"acabar   i   enviar"   que  
us   sortirà,  
immediatament  
quedarà   autocorregit   i  

 
14   de   juny  

Margarita   Arce:  
marce23@elpuig.x 
eill.net  
 
Gemma   García:  
gemma@elpuig.xeil 
l.net  
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seguidament   poder   contestar   una   sèrie   de  
preguntes   al   respecte.   El   qüestionari   no   té  
límit   de   temps.  
https://moodle.elpuig.xeill.net/course/vie 
w.php?id=6#section-6  
 

guardat   al   mateix  
moodle   (per   tant,   no  
cal   fer   cap   més  
tramesa)  

 
 
VISUAL   I   PLÀSTICA  

Primer   B   i   primer   D   d’ESO  
Unitat    Aprendre   a   mirar  
Unitat    La   llum   i   el   color  
Unitat    L’Art  
 

Heu   d’entregar   les  
feines   a   l’adreça  
electrònica   de   la  
professora  

12   juny  Astrid   Casademunt  
acasadem@elpuig. 
xeill.net  

1r   ESO   A    /    1R   ESO   C    /    1R   ESO   E  
Trobareu   la   nova   feina   a   les   carpetes   del   Drive,  
concretament   a   la   nova   carpeta   titulada   “6-FEINA  
FINS   AL   12/06/20”.  

Al   correu   electrònic   de  
la   professora.  

12   de   juny  Marta   Reixach  
mreixach@elpuig.x 
eill.net  
 

 
MÚSICA  

Acabar   les   tasques   pendents   de   recuperació  Abraham:  
walhal9@elpuig.xeill.ne 
t  
Filo:  
filoatrio@elpuig.xeill.ne 
t  
 

12   juny  Abraham:  
walhal9@elpuig.xei 
ll.net  
Filo:  
filoatrio@elpuig.xeil 
l.net  

EDUCACIÓ   FÍSICA  Acabar   les   tasques   pendents  mbaro@elpuig.xeill.net  12   juny  mbaro@elpuig.xeill. 
net  

RELIGIÓ  Us   he   enviat   la   6ª   entrega   de   Deures   als   vostres  
correus   electrònics.   També   us   recordo   que   teniu  
que   enviar   els   Deures   pendents.  

Envieu-me   els   Deures  
al   meu   correu   :  
rcasademunt@elpuig.x 

12   de   juny  Ramon:  
rcasademunt@elpu 
ig.xeill.net   
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eill.net   

CULTURA   I   VALORS  
ÈTICS  

a) Activitats   finals   del   dossier   “Abrazo”   que  
trobareu   al   tema   6   del   moodle,   després   de  
veure   el   vídeo   “Year   of   the   rat”   Arxiu   word   o  
odt.  

b) Després   d’escoltar   i   veure   el   vídeo   de   la  
cançó   “Abrazos   prohibidos”   de   Vetusta  
Morla   escriviu   una   carta   adreçada   a   una  
d’aquestes   persones   que   sí   han   estat   a  
l’alçada   d’aquesta   crisi   que   vivim.   Arxiu  
word   o   odt.  

 
El   1E   només   ha   de   fer   les   tasques   pendents.  

Correu   electrònic   del  
professor.  

12   de   juny  rperez5@elpuig.xei 
ll.net  
Rafa  

AULA   D’ACOLLIDA  1   )   Entrega   tasques   pendents   
2   )   Entrega   tasques   pendents  

al   classroom   de  
l’assignatura  

1   )   7   de   juny  
 
2   )   12   juny  

racorbinos@elpuig. 
xeill.net  
psanchosu @elpuig 
.xeill.net   
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