IES CAP DE LLEVANT
MAÓ- MENORCA

GRUP: 3r d’ESO E
TUTORA: Laia Oró

Curs 2017-2018
HÀBITS DE FUNCIONAMENT A CASA
• Necessiten organització i ordre.
• Estudiar i fer feina sempre al mateix lloc.
•Tenir el material preparat.
• Portar l’agenda escolar al dia.
• Estudiar diàriament (“encara que no hi hagi res...” ).
• Organitzar els caps de setmana (treballs, lectures, làmines,...).
• Preparar exàmens i feines mitjançant:
– Subratllar l’explicació del tema del dia.
– Fer esquemes, resums, dibuixos,...
– Passar a net els apunts quan sigui necessari (si estan desordenats, bruts,...).
– Fer exercicis ja treballats i corregits a classe.
• En cas de no assistir a classe, és l’alumne qui ha de demanar què s’ha fet i si hi ha
deures.

ORIENTACIONS PER ALS PARES/MARES
• Tenir l’horari penjat en un lloc visible.
• Supervisar l’agenda escolar.
• Ajudar en l’organització tant de material com de temps.
• Ajudar a cercar informació.
• Planificar lectures.
• Demanar lliçons,....
• Procurar que l’accés a la TV, l’ordinador i a internet sigui en un espai comú de la casa.
• Assegurar-se que preparen la motxilla el dia abans.
• Per tenir un bon rendiment a classe és molt important que berenin un poc abans de sortir de
casa i dormin almenys vuit hores diàries.
• Convé mostrar interès per les activitats i aprenentatges que els seus fills fan al centre.
•Mantenir i expressar expectatives positives.
• Recordem que per contactar amb els seus fills a l’horari lectiu s’ha de telefonar a consergeria
donat que els alumnes no podran atendre trucades ni missatges dins horari lectiu.
• Avisem que tenen una setmana per justificar les absències. En cas que l’absència impliqui la
no assistència a un examen, treball, sortida o presentació, els hi demanem que l’alumne/a
mostri una nota, manuscrita i signada pels pares, indicant que estan assabentats d’aquest fet.
• Per últim, recordem que l’assistència a les activitats fora del Centre que s’organitzen des de
les diferents àrees o al centre tenen la mateixa consideració que les classes, per tant les
absències han d’estar correctament justificades.
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ANGLÈS

Professores: Loles Tronch i Carme Camps

MATERIAL ESPECÍFIC:

Quadern DINA4 sense espiral per a prendre apunts
Funda de plàstic per a guardar el material fotocopiat proporcionat a classe.
Llibre de lectura ‘Noughts and Crosses’ de Malorie Blackman.

ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:

Els/ les alumnes hauran de prendre apunts, fer exercicis, participar en activitats orals,
redactar textos i fer presentacions. La professora revisarà les feines i les retornarà amb els
aspectes a millorar. També treballarem en parelles i grups. Es valorarà tenir una actitud
positiva, de col·laboració i respecte entre companys i participativa.
TIPUS DE FEINA A CASA i PERIODICITAT:
S’hauran d’acabar activitats de classe; preparar presentacions o treballs i anar repassant el
que hem fet a classe diàriament. També convé repassar el vocabulari nou amb regularitat.
S’han de respectar els terminis d’entrega, i per tant, és molt important organitzar-se bé i no
deixar les feines o treballs per a l’últim dia.
AVALUACIÓ:
Totes les feines formaran part de la qualificació final . S’avaluarà per igual el treball de
classe, sigui individual o de grup, els deures, les redaccions, exposicions orals, participació
activa a les sessions de “drama” i les proves escrites.

LLENGUA CATALANA

Professora: Meritxell Mercadal

MATERIAL ESPECÍFIC:
Llibres de lectura, fotocòpies dels temes que es treballaran (no tenim llibre de text), llibreta
amb separadors, arxivador o carpeta.
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
L’alumne/a serà membre actiu a l’hora d’explicar el tema. Es tindrà en compte com a punt
de partida a l’hora d’explicar un tema nou els coneixements dels alumnes. Emprarem
fragments de textos literaris, enregistraments, fragments de programes de TV o material
multimèdia, que ens servirà per realitzar tot tipus d’exercicis per tal de desenvolupar les
competències clau i molt especialment la competència lingüística. Es treballarà de forma
individual, per parelles, en petit grup o en grup classe.
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TIPUS DE FEINA CASA i PERIODICITAT:
A casa, s’hauran de fer alguns exercicis relacionats amb els continguts del curs i llegir les
lectures, les quals es treballaran a classe. Les feines i treballs encomanats s’hauran de
lliurar puntualment. No s’acceptaran treballs o tasques lliurades fora de termini i de forma
injustificada.
AVALUACIÓ:
Seran objecte d’avaluació les feines fetes a casa i a classe, els exàmens i treballs dels
llibres de lectura, els exàmens de continguts i com és lògic, la llengua oral. Trobareu més
informació sobre l’avaluació al full explicatiu de l’assignatura que s’ha lliurat als alumnes

LLENGUA CASTELLANA

Professora: Esther Pérez

MATERIAL ESPECÍFIC:
-

Un diccionari per poder fer la feina a casa (pot ser en format paper o digital)
Una llibreta gran grapada (sense espiral)
Dues fundes de plàstic
Un sobre de plàstic per guardar dintre la llibreta i les fundes de plàstic
El llibre de lectura que s’especifique a classe
Bolígrafs roig i blau o negre, llapis, tipex, subratllador de color, tisores i cola de
barra
No emprarem llibre de text

ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA A CLASSE:
A classe es generarà tot el material necessari per a que l’alumne pugui dur el seguiment
de la matèria, per tant, es valorarà l’ordre en el quadern.
La tasca diària i l’atenció i predisposició davant les feines seran també aspectes
remarcables.
Es tindrà en compte el comportament i la participació ordenada i productiva dins la classe.
TIPUS DE FEINA A CASA I PERIODICITAT:
La majoria d’activitats pràctiques es realitzaran a classe. No obstant, l’alumne tindrà feina
per a casa (poden ser activitats o repassar) per reforçar el que s’ha fet dins l’aula.
La feina de la lectura anirà combinant-se tant dins l’aula com a casa.
AVALUACIÓ:
Els alumnes tenen un full amb els criteris d’avaluació establerts al Departament.
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GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Professor: Manuel Peláez

MATERIAL ESPECÍFIC:
Els alumnes no necessiten llibre de text, quan fa falta el professor els du a l’aula.
Llibreta, carpesano o carpeta senzilla per guardar el material que ha d’estar complet,
ordenat i net. Pen-drive compartit amb altres aules
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
Es combinen explicacions per part del professor, amb les activitats molt més freqüents dels
alumnes individualment, per parelles i en grup. Planificaran la seva feina, prendran
decisions, compartiran avanços, s’escoltaran, posaran en comú la seva feina, s’explicaran
diferents aspectes, resoldran activitats... La correcció de les activitats (en gran grup, en
petit grup, uns als altres, autocorrecció) és molt important.
TIPUS DE FEINA CASA i PERIODICITAT:
Normalment la feina a casa s’ha començat a classe. Es tracta de treballar el contingut de
textos relacionats amb el que treballem a classe, elaboració de mapes conceptuals.
És molt recomanable repassar el que s’ha treballat a classe, mirar la premsa, intentar estar
una mica al dia de l’actualitat, comentar amb ells les notícies, veure alguna de les
pel·lícules recomanades...
AVALUACIÓ:
Pràcticament tot el que es treballa a classe i com es treballa forma part de l’avaluació. És
tan important que l’alumne avanci en els continguts conceptuals (propis de l’àrea) com en
els actitudinals i (participació, col·laboració, autonomia, responsabilitat en les tasques
individuals i comunes...). És molt important el grau d’implicació amb les activitats
plantejades, tant a l’hora de dissenyar-lo com de cercar recursos i vetllar per fer la feina
ben feta (cuidar el material, feines individuals i en grup, les presentacions orals, les proves
escrites...) Tot forma part de l’avaluació.
Per superar l’àrea serà indispensable tenir valorada positivament l’actitud.

MATEMÀTIQUES

APLICADES / ACADÈMIQUES

Professor: Pau Carbonell

MATERIAL ESPECÍFIC:
Calculadora científica

ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
Cada tema té la seva part d’explicació que exigeix que es prenguin els apunts de la
pissarra. Els alumnes han d’estar en silenci i atents.
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A classe, es fan exercicis sobre el que s’ha explicat i es corregeixen segons la seva
complexitat oralment o a la pissarra.
Segons quins temes es complementen amb fitxes.
S’ha de fer la correcció de tots els exercicis.

TIPUS DE FEINA CASA i PERIODICITAT:
Generalment hi ha feina proposada quasi diàriament per a casa, que pot esser el que no
s’acaba a classe.
AVALUACIÓ:
Durant cada avaluació es faran un mínim de dos exàmens. Per preparar-los, convé
resoldre exercicis de cada tipus dels que tenen fets i corregits a la llibreta o a les fitxes.
Els criteris de qualificació i recuperació es troben detallats al full que es lliura als alumnes a
principi de curs.

FÍSICA I QUÍMICA

Professor: Pep Jordi

MATERIAL ESPECÍFIC:
Calculadora Científica. No es disposa de llibre de text. Es facilitarà l’accés a material i
eines web.

ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
És molt important emprar la llengua anglesa en la comunicació oral i escrita. Cal cuidar-la
especialment entre l’alumnat.
A l’aula i al laboratori, es duran a terme activitats de tipus teòric i pràctic. S’hauran de lliurar
informes de les tasques realitzades al laboratori. És important que l’alumnat es
responsabilitzi de la correcta realització de la feina i en dugui un registre a la llibreta.

TIPUS DE FEINA CASA i PERIODICITAT:
Convé revisar el que s’ha fet a classe diàriament, fer els deures encomanats i planificar bé
aquella feina a més llarg termini (exàmens, treballs, informes...). L’alumnat podrà disposar
de material en xarxa.
El professorat encomanarà la feina amb prou antelació, per aquest motiu es molt important
respectar les dates límit de lliurament de feines encomanades.
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AVALUACIÓ:

Integren l’avaluació tant els continguts conceptuals com els actitudinals, la feina feta a
l’aula grup i al laboratori. S’avalua l’evolució de l’alumne durant un període de temps
en que s’hauran dut a terme activitats diverses (exposicions orals, proves, feina al
laboratori, informes, ús de la llengua, etc,...). El professor informarà l’alumnat de la
seva situació acadèmica amb certa periodicitat i deixarà clars els criteris de qualificació
en funció del desenvolupament del curs.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Professora: Laia Oró

MATERIAL ESPECÍFIC:
Els alumnes han de duur dins l’estoig tot el que necessitarem per poder elaborar els seu
propi quadern de Biologia i Geologia. Bolígrafs de diferents colors , pintures, adhesiu,
tissores i calculadora. Un quadern gran amb espiral, que només serà utilitzat per a la
matèria.
Se’ls proporcionarà diferents fitxes de treball per poder assimiliar els conceptes apresos a
classe i els diferents power points emparts en les sessions teòriques els hi serán enviats
com ajuda per els seus estudis.
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
Es tindrà en compte el treball i actitud realitzat a les hores de classe com les seves
intervencions i interés per la materia. La feina en grup es valorarà.
TIPUS DE FEINA A CASA I PERIODICITAT.
Al tenir només dues hores setmanals , cada dia es donarà alguna feina a fer . Tinguent en
compte que la de major dificultat o de temps empleat sigui amb el cap de semana per mig.
AVALUACIÓ:
La qualificació de cada avaluació s’obtindrà a partir de la mitjana dels següents ítems:
.- 70%: proves d’avaluació (exàmens / projectes). Aquelles unitats que es treballin en
forma de projecte, el resultat final del mateix serà avaluat dins aquest apartat. En cas de
que la unitat no es treballi en forma de projecte els alumnes realitzaran un examen en
acabar-la. Segons la quantitat de matèria treballada i la relació entre els unitats, aquestes
proves es faran d’una sola unitat o de dues. S’exigirà un mínim de 3.5 en la mitjana de tots
els exàmens/projectes realitzats durant un trimestre, per poder superar l’avaluació.

.- 25%: Valoració de l’hàbit de fer els deures, valoració de tasques individuals i en grup i
valoració del quadern d’aula. En principi es pensa en: 10% per l’hàbit de fer els deures,
10% mitjana de tasques realitzades i 5% pel quadern, però aquest repartiment podrà variar
en funció de quina metodologia s’hagi fet servir per desenvolupar la matèria en cada
trimestre i en funció de la dinàmica del grup en concret.
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.- 5%: valoració de l’actitud (puntualitat en l’arribada, portar el material necessari i tenir-ne
cura; actitud i respecte envers l’assignatura, el professor/a i els companys; puntualitat a
l’hora d’entregar les feines, participació i interès mostrat; tenir cura dels espais i material de
laboratori que s’utilitzen). Suspendre la part d’actitud pot implicar suspendre la matèria.

EDUCACIÓ FÍSICA

Professor: Miquel Àngel Marquès

MATERIAL ESPECÍFIC:
És necessari dur la roba i el calçat adequat per a la pràctica i portar roba de recanvi i
tovalloleta.
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
-

Es valora molt la participació i la bona disposició en la realització de les activitats.
Es considera fonamental el respecte als companys i la cooperació per avançar tots en
els aprenentatges proposats.
Cal dur una carpeta de plàstic tipus sobre i bolígraf.

TIPUS DE FEINA CASA i PERIODICITAT:
La feina a casa no representarà un volum de treball important, però s’ha de realitzar
acuradament i lliurar en els terminis establerts.
Les classes tenen un caràcter eminentment pràctic. Per completar els continguts,
encomanem tasques per a casa per contribuir aconseguir els objectius de la matèria.
AVALUACIÓ:
Es valora especialment l’evolució individual, tenint en compte quin és el punt de partida. A
vegades, es valoren realitzacions concretes, amb una utilitat pràctica, però sobretot donem
importància a les actituds i capacitats (que han de perviure més enllà d’un moment
concret).
La nota global de cada avaluació és el resultat de la suma de les notes dels diferents tipus
de continguts (conceptuals, procedimentals, actitudinals). Per tal de contribuir a que els
alumnes progressin en tots els àmbits , només fem mitja entre els diferents tipus de
continguts quan s’obté una qualificació igual o superior a quatre per a cada tipus de
contingut. En cas contrari l’avaluació és considera no superada i s’ha de recuperar el
contingut no assimilat.
La no realització de les tasques encomanades per a casa o el fet d’acudir a classe sense
el material especificat (roba adequada, recanvi, calçat adequat...) té una incidència
especialment negativa en la qualificació final. Aquest són doncs aspectes que convé tenir
en consideració per a poder superar la matèria.
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TECNOLOGIA

Professor: Enrique Vizcaíno

MATERIAL ESPECÍFIC:
Joc d’escaires i compàs, Llapis de 4 colors, Pinzell, Tisores, Fulls blancs A-4 i Pendrive. Si
volen, poden dur roba vella els dies que haguem de pintar.Carpeta de fundes de plàstic on
posar les fotocòpies dels temes i la resta de material lliurat.
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
Les tres hores de tecnologia setmanals es reparteixen en:


1 hora de teoria: És molt important prendre apunts dels esquemes de la pissarra a
la seva llibreta i fer tots els exercicis a classe i a casa.



1 hora d’informàtica: els alumnes treballen per parelles o individualment.
Generalment la feina es farà a l’aula i l’acabaran a casa. És molt important
mantenir l’ordre a classe i escoltar el professor.



1 hora de dibuix o taller. En aquesta hora els alumnes aprenen dibuix tècnic i
després, realitzen projectes tecnològics en grups. És molt important el respecte als
companys, saber organitzar-se per portar endavant el projecte i el compliment de
les normes de funcionament de l’aula-taller.

TIPUS DE FEINA PER A CASA i PERIODICITAT:




Els alumnes podran portar exercicis per fer a casa i tenen 7 dies per fer-los, però
recomanem que els facin el mateix dia, per recordar bé el que s’ha fet a classe i
tenir temps durant la setmana per demanar dubtes abans de lliurar-los. És
important que repassin la teoria explicada i que passin a net l’esquema de la
pissarra, si aquest no ha quedat bé.
Els programes utilitzats a Tecnologia són gratuïts i estan a la disposició de tot
l’alumnat, especialment, en format portable per a pendrives.

AVALUACIÓ:





Per a cada tema es realitzaran exàmens, exercicis i/ o treballs.
La carpeta amb fundes es repassarà periòdicament per comprovar que es porta tot
el material lliurat de manera ordenada.
Totes les activitats realitzades a classe i a casa (tant individuals com en grup)
comptabilitzen per a la nota del trimestre.
El correcte comportament i l’actitud envers la matèria i els companys és
imprescindible per aprovar la matèria de Tecnologia.
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MÚSICA

Professor: Joan Mercadal

MATERIAL ESPECÍFIC:
.- Flauta dolça
.- Llibreta pentagrames
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
Pràcticament tota la feina es desenvoluparà a classe. És important insistir en què el bon
comportament a l'aula, l' interès per l'assignatura i la participació en totes les activitats
programades són condicions imprescindibles per assolir tots els objectius de la matèria.
TIPUS DE FEINA CASA i PERIODICITAT:
A casa hauran de fer qüestions moodle i altres tipus de treballs i presentacions, així com
preparar qualque prova escrita
AVALUACIÓ:
S'avaluarà tot allò que s'hagi treballat a l'assignatura, tant els continguts teòrics com els
pràctics: controls, qüestionaris, treballs, pràctica instrumental, percussió corporal, rítmica
en diferents objectes, interpretació vocal, etc ...

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

Professor: José Luís Martínez

MATERIAL ESPECÍFIC:
Estris per fer geometria: escaire, cartabó, regles, compàs, fulls DIN-A4, llapis, llapis de
colors de fusta i/o retoladors, punta fina negre (pilot), un sobre de 10 làmines de dibuix
Basik DIN-A4 i el que es vagi demanant segons el contingut que es doni en cada moment.
Pendrive compartit amb altres àrees.

ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
Com que els alumnes no tenen llibre, agafar apunts del que s’explica a classe. Alguns dies
es treballa en grup i altres, individualment.
TIPUS DE FEINA CASA i PERIODICITAT:
Acabar alguna activitat que no s’hagi pogut acabar en hores de classe. Puntualment, algun
treball de recerca.
AVALUACIÓ:
Activitats individuals i en grup. Feina a classe i actitud. Puntualitat en el lliurament de
feines.
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ALEMANY

Professors: Marco A. Martín

MATERIAL ESPECÍFIC:
.- Llibre de text i exercicis PRIMA PLUS A1.2 Editorial Cornelsen.
.- Sobre o fundes de plàstic per a arxivar les fitxes.
.- Llibreta o quadern.

ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE:
.- Esforçar-se, escoltar, participar a classe i respectar els torns de paraula.
.- Prendre notes de les paraules o expressions noves que surten a classe i de les
explicacions gramaticals.
.- Demanar a la professor/a els dubtes.
.- Fer feines i/o treballs o projectes individuals i/o en grup.

TIPUS DE FEINA A CASA i PERIODICITAT:
.- Fer els deures que indiqui el professor/a. No sempre es posaran deures.
.- Treballar continguts gramaticals explicats a classe.
.- Recerca d’ informació per als projectes en grup o feines individuals (quan calgui)
.- Repassar el vocabulari i/o tornar a fer els exercicis corregits a classe.

AVALUACIÓ:
.- Es faran 2 proves escrites com a mínim durant cada avaluació
.- Es tindrà molt en compte els següents aspectes: la participació i l’interès de l’alumne cap
a l’assignatura, el comportament, el treball individual i/o en grup dins l’aula i la revisió de la
llibreta de classe.

INICIATIVA A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA

Professor: Juan Luis Tudurí

MATERIAL ESPECÍFIC.
- Quadern de la matèria
- Pen-drive.
- Calculadora
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA DE CLASSE.
- Els alumnes reben classe amb els recursos tradicionals i les TIC (presentacions
multimèdia, power points,...), tan teoria com supòsits pràctics.
- Els alumnes treballen individualment, per parelles o per grups, en funció de la tasca a
realitzar.
- La realització del projecte empresarial es realitzarà en grup.
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TIPUS DE FEINA A CASA I PERIODICITAT.
- Part teòrica: Els alumnes podran portar activitats per realitzar a casa.
- És important que repassin el treballat a classe i passin a net els apunts, notes, esquemes
i resums, si no els ha queda gaire clar.
AVALUACIÓ.
- A part de les proves escrites, es valoraran les activitats realitzades pels alumnes, que han
de mostrar una actitud proactiva. Exemples d'aquestes activitats en són els treballs de
recerca i exposicions orals.
- El correcte comportament i actitud envers la matèria és imprescindible per aprovar la
matèria.

VALORS ÈTICS

Professors: Xavier Escudero

MATERIAL ESPECÍFIC.
No hi ha llibre de text, el professor lliura si de cas el material als alumnes directament a
classe o mitjançant el moodle de l’assignatura.
ASPECTES REMARCABLES DE LA FEINA A CLASSE.
La feina a classe habitualment consisteix en la discussió d’assumptes relatius al programa
de l’assignatura (la reflexió ètica, la justícia i la política, els drets humans i dilemes de la
ciència i la tecnologia). Els podem trobar en la lectura de notícies d’actualitat, de dilemes
ètics o en pel·lícules que veiem a classe
TIPUS DE FEINA A CASA I PERIODICITAT.
Fem classe una vegada a la setmana i habitualment no demanem feines d’una classe per
l’altra, si ho fem pot consistir en escoltar o llegir notícies d’actualitat o pensar pel seu
compte alguns dels assumptes tractats a classe. Eventualment podem demanar el
lliurament d’una tasca com a resum de la feina feta durant el trimestre.
AVALUACIÓ.
L’avaluació de l’assignatura es fa atenent bàsicament a la feina a classe, que es fa
individualment o en grup, al lliurament de feines i a la valoració de l’actitud de l’alumne.
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HORARI D’ATENCIÓ A PARES DE L’EQUIP DOCENT
ÀREA

PROFESSOR/A

ACTIVITAT EMPRENEDORA
TUDURÍ BRAVO, JUAN LUIS
ALEMANY
MARTIN VIVAS, MARCO ANTONIO
ANGLÈS
CAMPS LÓPEZ, MARIA DEL CARME
ANGLÈS
TRONCH FOLGADO, MARIA DOLORES
BIOLOGIA I GEOLOGIA / TUTORIA
ORÓ PONS, LAIA
CASTELLÀ
PÉREZ LANGA, MARÍA ESTHER
CATALÀ
MERCADAL GUTIÉRREZ, MERITXELL AMPARO
EDUCACIÓ FÍSICA
MARQUÉS DARIES, MIGUEL ÁNGEL
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
MARTINEZ ALONSO, JOSÉ LUIS
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
ROCA SEGARRA, MARTA
FÍSICA I QUÍMICA
JORDI QUEVEDO, JOSÉ MARÍA
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PELAEZ ORTIZ, MANUEL
MATEMÀTIQUES
CARBONELL TUDURÍ, PABLO
MATEMÀTIQUES
VILAFRANCA MANGUAN, JOSÉ
MÚSICA
MERCADAL FARRÉ, JOAN
SUPORT ÀMBIT CIENTÍFIC
COTARELO NÚÑEZ, BALBINO
SUPORT ÀMBIT SOCIOLINGuÍSTIC
MORILLAS JIMÉNEZ, MARÍA
SUPORT ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC
DUSSAULT, MARIO
TECNOLOGIES
VIZCAINO SÁNCHEZ-RODRIGO, ENRIQUE
VALORS ÈTICS
ESCUDERO CANAL, JAVIER

HORA ATENCIÓ
FAMÍLIES
Dimecres 9:50 a 10:45
Dimarts 12:00 a 12:55
Dilluns 12:00 a 12:55
Dijous 9:50 a 10:45
Dijous 12:00 a 12:55
Dilluns 11:05 a 12:00
Dimarts 9:50 a 10:45
Divendres 8:55 a 9:50
Divendres 11:05 a 12:00
Dilluns 8:55 a 9:50
Dijous 9:50 a 10:45
Dilluns 9:50 a 10:45
Dijous 8:55 a 9:50
Dimecres 8:55 a 9:50
Dilluns 9:50 a 10:45
Dimarts 9:50 a 10:45
Divendres 9:50 a 10:45
Dilluns 8:55 a 9:50
DImarts 12:00 a 12:55
Dimecres 12:00 a 12:55
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