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Ll. Catalana
Albert Vilanova (3.4 i 3.6)

Consol de Palacio (3.1 i 3.3)
Irma Mesalles (3.2 i 3.5)

avilanov@imyp.cat
cdepalacio@imyp.cat
imesalles@imyp.cat

15 de maig

Lectura tema 8. Literatura: segles XII, XII i XIV. El món trobadoresc. Ramon Llull. Les quatre grans 
cròniques. Francesc Eiximenis. L'humanisme: Bernat Metge. Contestar el qüestionari.

Correu imyp/Google 
classroom/Moodle Correu imyp/Google 

classroom/Moodle

Ll. Castellana
Pedro Carrasco - 3.1-3.2. pcarrasco@imyp.cat Tasques demanades al Moodle del curs.  Moodle /  Llibre digital / 

Correu electrònic Moodle/Correu imyp

Isabel Zalbidea -3.3 - 3.4 izalbidea@imyp.cat Unidad 9. Hacer las actividades de Rebeldes y El Lazarillo de Tormes en Leer y descubrir (edu325.cat). Libro de texto,libro de 
lectura Correu imyp

Anglès
Vanessa Vega

Kim Martín
Noè Pasies

vvega@imyp.cat
kimmartin@imyp.cat
npasies@imyp.cat

Continuïtat d'unitat Panet Earth i inici d'unitat 7 Job hunting. Correu imyp/Google 
Classroom/Moodle

Correu imyp/Google 
Classroom/Moodle

Matemàtiques

Gemma Colomé gcolome@imyp.cat 3.1/3.5: Classe virtual de 10 a 11 dilluns i dijous i tasques associades (Funcions). Consulteu el correu i 
el moodle per als terminis. Moodle/Correu imyp Moodle

Mercè Gàllego mgalle25@imyp.cat Video i exercicis detallats en el correu amb les instruccions que envio. Correu imyp Correu imyp

José Manuel Asensio jasensio@imyp.cat

3.3 /3.4 Tasques que s'indiquen en el share de G-Drive con URL:
https://drive.google.com/open?id=1MYgNeLpd_ZzMGOboQgeR7XaSy487V84z
Dins del full excel "3ESO Calendario de Tareas.xlsx"

Assistir a videoconferències que es convoquen per correo @imyp.cat

https://drive.google.
com/open?

id=1MYgNeLpd_ZzMGObo
QgeR7XaSy487V84z

Correu imyp y/o 
Compartición G-Drive ded 

documentos

C. Socials
Marta Alba malba@imyp.cat Renaixement: prepara la visita de final de curs a Florència seguint unes pautes. Esemtia Correu imyp (Drive)

José Luis López jl.lopez@imyp.cat Realitzar el dossier de l’assignatura enviat al correu imyp.cat de l’alumnat amb les tasques quinzenals. Esemtia/Correu imyp Esemtia/Correu imyp

Física-Química

Anna Luque
Sandra Morató Martínez

aluque@imyp.cat
smorato@imyp.cat

Qualsevol dubte sobre les 
tasques cal compartir-lo al 
fòrum de dubtes del Moodle

Unitat 5: Diversitat de la matèria
- Estudiar presentacions
- Cuinar un postre saludable
- Fer una presentació de la recepta del postre incloent tipus de mescles
Tota la informació a: https://insmenendezypelayo.esemtia.net/moodle/course/view.php?
id=64&section=6#

Moodle Moodle

Sergi Paredes sparede2@imyp.cat Continuar unitat gasos amb els vídeos i activitats. Google Classroom/Moodle Google Classroom

Biologia i Geologia
Ramon Roca 3.1, 3.3 i 3.4 rroca7@imyp.cat

3.1 dia 7 a les 11.00h Kahoot del sistema endocrí dels exercicis fets i corregits. 
3.3 dia 7 a les 12.00h Kahoot del sistema nerviós dels exercicis fets i corregits.
3.4 dia 7 a les 13.00h Kahoot de l'aparell excretor dels exercicis fes i corregits.

Google Classroom Correu imyp3.1 dia 14 a les 13.00h Kahoot del sistema nerviós dels exercicis fets i corregits.
3.3 dia 14 a les 12.00h Kahoot de l'aparell excretor dels exercicis fets i corregits.
3.4 dia 14 a les 11.00h Kahoot del sistema endocrí dels exercicis fets i corregits.

Anna Escuin 3.2 aescuin@imyp.cat Classes virtuals dilluns, dimecres i divendres d'11.30h a 12.30h i tasques associades.

Educació Visual i 
Plàstica Berta Nosàs bnosas@imyp.cat Activitat 3: Dibuix de la meva habitació En aquest document Correu imyp

Ed. Física Vicens Cucala vcucala@imyp.cat

Vídeo setmanal (d'uns 10 segons de durada) en TIME LAPSE d'una de les rutines de Condició Física 
que heu de fer al llarg de setmana. IMPORTANT: abans d'enviar l'arxiu, editeu el nom de l'arxiu i 
poseu les vostres dades (NOM, COGNOM, CURS, GRUP i SETMANA). Per exemple: "Pedro 
Picapiedra López 3.1. Setmana 20-24. mp4". https://drive.google.
com/file/d/1JIB_FYLY2BWLKDKDuQdULpjpg2WzdG1m/view?usp=sharing

https://www.chollometro.
com/ofertas/gimnasia-
online-gratis-310908

Correu imyp

Francès Rafi Ruiz
Vicent Vallés

rruiz@imyp.cat
josevicente.valles@imyp.cat Activitats video i fitxes al voltant dels continguts de la unitat 6 del llibre Parachute 3. Correu imyp Correu imyp

Alemany Kim Martin kimmartin@imyp.cat Classe virtual 1 cop a la setmana i tasques associades a lectures, comprensió i producció oral i escrita. Classroom/Moodle/
Correu imyp

Classroom/Moodle/
Correu imyp

Tecnologia JM Serraviñals jose.serravinals@imyp.cat Tema 6 Transmissió de moviment. Activitats en funció dels continguts. Moodle Moodle

Aula d'acollida María Ferrer
Marc Aragüés

mferrer@imyp.cat
maragues@imyp.cat

Escriure un diari personal d´aquests dies de confinament.// Activitats de gramàtica en relació a nivell de 
l´alumne.//Practicar la lectura en Català. Esemtia/Correu imyp Correu imyp

Cultura i Valors ètics Pilar Fernández pilar.fernandez@imyp.cat Realització de les activitats enviades via Esemtia/correu imyp Esemtia/Correu imyp Correu imyp

https://drive.google.com/open?id=1MYgNeLpd_ZzMGOboQgeR7XaSy487V84z
https://drive.google.com/open?id=1MYgNeLpd_ZzMGOboQgeR7XaSy487V84z
https://drive.google.com/open?id=1MYgNeLpd_ZzMGOboQgeR7XaSy487V84z
https://drive.google.com/open?id=1MYgNeLpd_ZzMGOboQgeR7XaSy487V84z
https://insmenendezypelayo.esemtia.net/moodle/course/view.php?id=64&section=6#
https://insmenendezypelayo.esemtia.net/moodle/course/view.php?id=64&section=6#
https://insmenendezypelayo.esemtia.net/moodle/course/view.php?id=64&section=6#
https://insmenendezypelayo.esemtia.net/moodle/course/view.php?id=64&section=6#
https://insmenendezypelayo.esemtia.net/moodle/course/view.php?id=64&section=6#
https://insmenendezypelayo.esemtia.net/moodle/course/view.php?id=64&section=6#
https://docs.google.com/document/d/1Y9VC7sgHO1z3aX5G7cQDhS3ZNwCEt3oeTYM8sph4HfM/edit?usp=sharing
https://www.chollometro.com/ofertas/gimnasia-online-gratis-310908
https://www.chollometro.com/ofertas/gimnasia-online-gratis-310908
https://www.chollometro.com/ofertas/gimnasia-online-gratis-310908
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Cultura clàssica Marc Aragüés maragues@imyp.cat

15 de maig

Qüestionari sobre l'Odissea penjat al Moodle. Correu imyp Correu imyp


