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Llengua catalana i literatura 

coripedrola@gmail.com 
 
 
Nota informativa: 
Avui comencen les emissions a Canal 
Reus del concurs Pica Lletres. 
El programa s’emet els dimecres a les 18.30 
h i es faran reemissions els dissabtes i 
diumenges a les 9.30 h. Després de 
l’emissió de cada capítol, es penjaran els 
programes a la pàgina web:  
http://www.canalreustv.cat/programes/pica-
lletres 
 
PGM1 – Dimecres 25 de març Institut Baix 
Camp A - Col·legi La Presentació A 
PGM 2 – Dimecres 1 d’abril Col·legi La Salle 
A - Institut Baix Camp B 
PGM 3 – Dimecres 8 d’abril Col·legi La 
Presentació B - Col·legi Francès 
Internacional de Reus A 
PGM 4 – Dimecres 15 d’abril Col·legi Pare 
Manyanet A - Col·legi La Salle B 
PGM 5 – Dimecres 22 d’abril Col·legi 
Francès Internacional de Reus B - Col·legi 
Pare Manyanet B 
PGM 6 – Dimecres 29 d’abril Institut 
Domènech i Montaner A - Col·legi Maria 
Rosa Molas A 
PGM 7 – Dimecres 6 de maig Institut Escola 
Pi del Burgar A - Institut Domènech i 
Montaner B 
PGM 8 – Dimecres 13 de maig Col·legi 
Maria Rosa Molas B - Institut Roseta Mauri 
A PGM 9 – Dimecres 20 de maig Institut 
Joan Guinjoan i Gispert A - Institut Escola 
Pi del Burgar B 
PGM 10 – Dimecres 27 de maig Institut 
Roseta Mauri B - Institut Joan Guinjoan i 
Gispert B 
PGM 11 - 1a SEMIFINAL – Dimecres 3 de 
juny 
PGM 12 - 2a SEMIFINAL – Dimecres 10 de 
juny 
PGM 13 - FINAL – Dimecres 17 de juny 
 

D’aquí a poc temps tindràs setze anys i potser 
t’interessarà trobar feina. Per a fer-ho, caldrà que 
responguis a les ofertes de treball. Probablement 
necessitaràs presentar-te (carta de presentació) a través 
d’un correu electrònic i adjuntar el teu currículum. 

L’exercici que et demano consisteix en això, en cercar 
informació a internet sobre com presentar-te via maili 
elaborar un currículum. Et proporciono unes quantes 
adreces que faciliten aquesta informació, però n’hi ha 
moltes més que pots utilitzar. 

Llegeix amb atenció l’oferta de treball d’una –suposada- 
cadena de botigues que venen tant presencialment en 
botigues com online. Després has d’escriure un e-correu 
presentant-te i també adjuntar un arxiu que contingui el 
teu currículum. 

Llegiu bé les indicacions sobre com fer-ho a diferents 
pàgines d’internet. Totes donen informació semblant, 
però no exactament la mateixa. 

Has d’enviar-lo a la següent adreça: 
coripedrola@gmail.com 
Siusplau, signa amb el teu nom real (nom i cognoms, 
necessito saber qui me l’envia) i escriu a quin grup 
pertanys. 
 
ATENCIÓ! 
Per si no disposes d’ordinador a casa però pots treballar 
amb el mòbil, tens diferents opcions: 
- Descarregar-te el Word al mòbil 

- Descarregar-te una app per a mòbils per fer CV 
(curriculumvitae). L’aplicació que baixis dependrà de 
cada tipus de mòbil. Tot és qüestió de buscar-ne una 
d’específica per al teu telèfon. Possiblement, si escrius al 
cercador el model que tens de mòbil i després currículum 
o CV plantilla, o app o aplicació, et sortirà alguna cosa. 

- Escriure el currículum després de la signatura, al final 
del cos del correu. 

 

Oferta de treball 

El grup TercerPlanetaTM de venda de roba en botigues i 
també per internet cerca dependent/a per a realitzar 
tasques d’atenció al públic. 

Necessita: 
- Personal d’atenció presencial a les botigues de roba: 
assessorament als clients, venda dels productes, gestió 
dels stocks, ordre i organització de la botiga i qualsevol 
tasca relacionada en la gestió de vendes. Serà 
responsable del bon estat de les instal·lacions i la cara 
visible en totes les circumstàncies de la botiga. 

- Personal d’atenció telemàtica per atendre consultes, 
reclamacions... dels compradors online. 
 
Requisits: persona responsable, de confiança, amb 
coneixements informàtics i d’idiomes, amb capacitat 
resolutiva i proactiva, motivada i amb habilitats de venda. 
 
ADRECES D’INTERÈS 



Com escriure un correu electrònic 
 
https://blocs.xtec.cat/dcolell/files/2016/09/CS-Redactar-
correu-electr%C3%B2nic-formal.pdf 
 
http://www.elcorrector.es/trucs-escriure-bon-correu-
electronic/ 
 
https://blocs.xtec.cat/dcolell/files/2016/09/CS-Redactar-
correu-electr%C3%B2nic-formal.pdf 
 
https://www.educaweb.cat/continguts/laborals/com-
buscar-feina/instruments-presentacio-buscar-feina/carta-
presentacio/ 
 
http://blogs.uab.cat/suficienciaestiu/files/2018/06/Model-
de-correu-electr%C3%B2nic.pdf 
 
https://www.uab.cat/doc/Carta 
 
 
Com escriure un currículum 
 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/cercar_feina/cur
riculum_i_carta_de_presentacio/ 
 
https://www.educaweb.cat/continguts/laborals/com-
buscar-feina/instruments-presentacio-buscar-
feina/curriculum-vitae-cv/ 
 
https://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/galerie
s/documents/carrera_professional/20160527_cat_materi
als_aula/U3_COM_HO_FARE_Recerca_feina_promocio
_un_mateix_CV_CP.pdf 
 
Com adjuntar un arxiu a un correu electrònic 
 
https://support.google.com/mail/answer/6584?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=ca 
 
http://profemoi.blogspot.com/2016/12/enviar-un-arxiu-
adjunt-en-un-correu.html 
 
Plantilles per fer CV infogràfics (per si algú s’hi vol 
entretenir) 
 
https://www.marianocabrera.com/plantillas-para-
curriculum-gratis/ 
 
Són plantilles, la majoria gratuïtes, per fer un currículum 
més visual que no pas textual. Les primeres són arxius 
.psd i .ai i només es poden obrir amb Photoshop els 
primers i amb AdobeIllustrator els segons. Però cap al 
final hi ha arxius en format pptx (PowerPoint) i .docx 
(Word) que sí que es poden utilitzar. 
A internet hi ha altres pàgines amb plantilles gratuïtes, 
només cal trobar-les... 
 



Llengua castellana i literatura 

Realizar un textoinstructivo (similar al que hicimos con la 
receta de cocina) sobre los pasos a seguir para una 
correcta prevención personal ante el coronavirus. 
Hacer una redacción de un folio donde expliques el día a 
día que llevasdurante la semana en curso 
 

cporcel@xtec.cat 

Matemàtiques 
Us proposo encetar la unitat 9 : MENJAR AMB SENY 
pàg. 239. 

● Pàg. 240 i 241 Situació 1: Nutrients - 
Bloc:Nombres iÀlgebra (verd). Pàg. 240 i 241 
Construeix amb el que saps. Si cal, ajudeu-vos de 
la teoria de les pàg. 242 i 243. 

Qui no tingui llibre, el pot consultar online a la web de 
l’Editorial Casals :www.ecasals.net, cal seleccionar 
l’idioma >> CATALÀ. 

 

ATENCIÓ : Si no aconseguiu el llibre la proposta és fer 
un estudi sobre la vostra alimentació. Recolliu dades de 
les kcal que ingeriu segons el tipus d’aliment (penseu en 
la piràmide alimentària) durant 4 - 7 dies. Analitzeu-les 
(utilitzeu taules i calculeu els paràmetres centrals de 
cadascuna). Representeu-les ajudant-vos d’algun gràfic: 
barres, sectors, …. I finalment feu-ne la interpretació, és 
a dir un informe d’unes 15-20 línies. 

També està disponible per a tothom el Telecangur 
awww.cangur.org/telecangur, molt recomanable per fer 
individualment o amb família.                      

Per qualsevol dubte o aclariment envieu-me un mail 
(indiqueu el nom, el grup i la classe): mfortu53@xtec.cat 

SALUT I ÀNIMS ! 

Ciències socials: geografia i 
història 

S’ha de consultar el GoogleClassroom, allà surt tota la 
feina. Recordo el meu correu: mvenanci@xtec.cat 

Ciències de la naturalesa: 
física i química 

Consultar el GoogleClassroom. El meu correu per 
qualsevol dubte és iarbeloa@xtec.cat 
 

Ciències de la naturalesa: 
biologia i geologia 

Activitats del llibre digital de Sciencebits.Per qualsevol 
dubte contactar amb els representants digitals del grup. 



Llengua estrangera ( anglès) 

Tornaré a penjar la feina al Moodle. Recordo que els que 
no hi tinguin accés, han de preguntar la feina als 
companys. Rebran un missatge quan ho hagi penjat. 
omasip@xtec.cat 

Tecnologia 

Activitat 1: 

La ràdio té una llarga història que comença a finals del 
segle XIX. En l'interactiu que té el museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya en línia en el seu 
web 

:http://www.mnactec.cat/virtual/radio/home.html 

Fes una descripció de l'evolució de la ràdio des de la 
seva invenció fins a l'actualitat. 

Activitat 2: 

Imagina't que a casa et pregunten com són els 
automòbils híbrids i quins models hi ha al mercat. Busca 
aquesta informació i compara les característiques 
tècniques d'aquests vehicles: potència, motor, consum i 
emissions de CO2 . Amb aquestes dades prepara un 
document per explicar-lo a la teva família. 

Descriu el funcionament d´un automòbil híbrid. 

Més informació a la Viquipèdia... 

ferran.arroyo@costerdelatorre.com 

Educació física 

dlabrado@xtec.cat 
Podeu fer els entrenaments que vam estar treballant 
durant el 1r trimestre. És important que us mantingueu 
actius. Serà una manera de treballar els aspectes 
treballats al primer trimestre de forma real. Feu el 
warmup amb 2 o 3 exercicis i després un wod senzill 
amb exercicis dels diferents segments corporals. Si voleu 
podeu fer un tabata final. Si us sembla us podeu gravar i 
m’envieu els vídeos (de curta durada).  
 
Aniré penjant cada 2 o 3 dies entrenaments. Us passo el 
link per si els voleu consultar: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1-
lmh9HVjlQLPtrhoPoaFTH4VSnp1MFgT?usp=sharing 
 
 
Que vagi molt bé i cuideu-vos molt. 
Ens veiem aviat 
 
David 
 
 
 



Música 

Visualitzar els següents vídeos i contestar a les 
preguntes: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0DuXjdkAYrg 
 
Quin fet va provocar la gran fama de Beethoven? 
Sobre quina melodia parla el vídeo? 
Quantes vegades anteriorment a la 9a simfonia havia 
utilitzat Beethoven aquest motiu? 
Quin dia important per a la humanitat es va interpretar 
aquesta peça? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-5b4E1OIE5w 
 
On i com es conserva el cor de Chopin? 
Quin fet motiva el sobrenom del Preludi op.28 nº15? 
Quina altra música has escoltat de Chopin? Creus que hi 
ha semblances? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5tSMqcWnWc 
 
Vídeo extra, que us deixo per a que vegeu com 
l’estructura musical de moltes cançons d’avui són igual a 
les de l’antiguitat. 

Cultura i Valors Ètics 

Acabeu de llegir el llibre i feu la fitxa corresponent. 

Religió 
 

Optativa:Francès 
À l’hôtel. Lisez et écoutez ce dialoguedans un hôtel 
(vouspouvezl’écouter en cliquantsur les numéros en bleu 
qui sont à côté : 01,02,03…). Écrivez un 
dialoguepareildans un hôtel 

https://www.french.hku.hk/copy-of-6-au-marche 

Écrivezvotrejournal de confinement en expliquant les 
différences de votrevieactuelleaveccelled’il y a 
deuxsemaines et 
racontezaussicommentvousvoussentez, quellessont les 
choses que vous ne pouvezpas faire et vousaimeriezfaire 
et qu’est-ce que vousferezquandtout ça aura terminé. 
Vouspouvez y ajouter des photos! 

Vouspouvezm’envoyer ces deuxactivités. Voilà mon mail 
: mriambatista@gmail.com (faitesattention, pas de i à 
miriam)  

 

Optativa:Anglès 

Us deixo feina fins després de vacances de setmana 
santa: 
Escolteu cançons, mireu series a Netflix , mireu videos a 
Youtube, o a on sigui, en anglès. (si poseu 
“LearningEnglishthroughStorytelling” a Youtube us 



sortiran històries de diferents nivells amb les paraules i la 
lectura en veu alta. Van molt bé per practicar). Escolteu, 
llegiu, escriviu i parleu tot l’anglès que pugueu. Si em 
voleu enviar alguna feina per corregir, us deixo el meu 
correu: nurianogues@hotmail.com 
 



Optativa: Cultura Clàssica 
1)Investiga, utilitzant els recursos que tinguis a l’abast 
(enciclopèdies, llibres d’història de Grècia o mitologia, 
internet...) qui va ser el déu grec Pan, i escriu un text en 
què, a manera de redacció, responguis a les preguntes 
següents: 

a) De què era protector? 

b) Quin era el seu aspecte, com es representa 
habitualment? 

c) Quins eren els seus símbols? 

d) Quin era el seu instrument preferit? 

d) Qui eren els seus progenitors? 

e) Quin era el seu poder? 

f) Què era el que més li agradava? 

2)Busca informació sobre l’ètim grec “pan” I escriu el 
seu significat. Escriu també el significat de pandèmia i 
pànic. 

3)Opina: Creus que les paraules Pandèmia i Pànicestan 
relacionades amb el mite del Déu Pan?.  Raona la 
resposta 

Optativa:Emprenedoria 

A quants treballadors i a quantes empreses de Catalunya 
(per províncies) ha deixat sense ocupació temporal la 
crisi del coronavirus,  que vol dir un ERTO? 
Quina és la proposta que s’ha fet als jugadors del barça 
en relació als seus sous fins que s’acabi la crisis. 
Escriu cada dia (posa la data) una notícia relacionada 
amb la situació empresarial del moment. 
Què està passant amb la borsa espanyola amb 
l’allargament de l’estat d’alerta?. 
Digues 5 empreses dels sectors que estan sortint 
perjudicades i 5 dels sectors que sortiran beneficiats 
degut a la crisis pel coronavirus. 
Cuideu-vos molt i cuideu a les vostres famílies! 
 

Optativa: VIP 

Et proposo que treballis la teva creativitat il·lustrant 
paraules que se t’acudeixin per a aquests dies  amb un 
“dibucedari”, aquí tens l’enllaç per a consultar exemples: 

https://docs.google.com/presentation/d/10eV606vWQ
8DX_w-
9NofSKlSFQh23zp2QYlrQ35Dg2DU/edit?usp=sharing 

Una alternativa a aquesta activitat si t’animes: Et 
proposo que treballis una imatge de “art at home 
challenge” de QuedAR’T a casa” : 

https://sites.google.com/view/quedartacasa/art-at-home-
challenge?authuser=1 



Optativa: Recursos informàtics 

Llibre digital Tecno 12-18 (Internet) 

 


