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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Del llibre de text: 

- Llegir el text de Carme Junyent (pàg. 98 i 99) i resumir-ne el contingut, en forma expositiva (unes 150 

paraules). Compartir-ho pel drive.  

- Fer els exercicis següents de les pàgines 110 i 111 i compartir-me’ls pel drive: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 i 17. Feu-los a la llibreta, amb enunciat i complets, però a mi em podeu donar la resposta directa: 

per exemple, 24 a) brillant, etc.  

Continueu llegint Tirant lo Blanc (ja posaré feina més endavant). Ànim i bona feina! 

CASTELLÀ Instruccions al Classroom. Després de treballar la part teòrica de les varietats de la llengua, ara passarem a 

treballar la part pràctica. Es tracta d'analitzar un vídeos penjats al Youtube (enllaç al Classroom) i analitzar 

les varietats diafàsiques, diastràtiques, etc. 

ANGLÈS Instructions via e-mail 

EDUCACIÓ FÍSICA Recomanacions d'hàbits saludables, a través d'exercicis aeròbics, de coordinació i tonificació muscular 

(força-isomètrics). 

Crear rutines de treball tipus circuit, amb variants d'exercicis. Realitzar en dies alterns, amb una durada 

entre 30'- 45' per sessió. 

 

Descarregueu aquest document per realitzar les activitats que més us agradin.  

FILOSOFIA Seguir el classroom (mirar pel·lícula i respondre preguntes de la fitxa del dossier) 

CMC 1r A Utilitzar l’hora de CMC per mirar la pel·li de filo. 

https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
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 CMC 1r B  

RELIGIÓ Reviseu la diapositiva número 6 del power i el tutorial (TREBALL VIRTUAL)  i feu els següents textos: 

- Dret a la vida, Instruccions Dignitas Personae (pàg. 15) 

- La depreciació de la vida humana, Javier Gafo (pàg. 17) 

 

Al classroom, teniu una tasca oberta per compartir aquest treball. 

Aneu fent, amb tranquil·litat. Qualsevol dubte o problema, a la vostra disposició. Si voleu preguntar o 

comentar quelcom respecte al tema, també podem fer un meet individual o de grup. Al vostre criteri. 

MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

Indicacions al classroom dia a dia. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior cada dia de 

classe. Classe normal però online. 

MATEMÀTIQUES ACS Indicaciones en el classroom. Programadas 4 sesiones. 

Código de clase: vc3zad5 

Classes online amb el Google Meet el dimarts 24 a les 12:30h, el dimecres 25 a les 12:30h i el dijous 26 a 

les 10h. El divendres fan exercicis individualment. 

Els hi publico el link pel classroom 5 minuts abans d’iniciar cada classe. 

LLATÍ Llegir la teoria de la pàgina 54 (Mots patrimonials i cultismes) i fer l'exercici 27. També han d'estudiar els 

llatinismes de la mateixa pàgina 54 (apareixeran al pròxim examen, sigui quan sigui). Continuem amb els 

exercicis de la quarta i cinquena declinació. Exercici 5 de la pàgina 58 (oracions j i k) i exercici 13 de la 

pàgina 59 (oracions n i o). S'han de compartir per Drive abans del diumenge a les 23:59h. 

FÍSICA Indicacions al classroom dia a dia. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior cada dia de 

classe. Classe normal però online. 

BIOLOGIA Indicacions al Drive i comunicació a través del grup de whatsapp. Una vegada finalitzat els virus, aquesta 

setmana estudiareu els bacteris i farem exercicis i exàmens de selectivitat de microbiologia. 

HMC Per consultar, teniu el power al classroom ENTREGUERRES-TOTALITARISMES ÉS AQUEST! 

https://docs.google.com/presentation/d/1_skkBiCF6XOMcD7J9MkG3WstjjEeL9bIFJCnRQloryQ/edit#sli

https://docs.google.com/presentation/d/1_skkBiCF6XOMcD7J9MkG3WstjjEeL9bIFJCnRQloryQ/edit#slide=id.p1


  
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

 de=id.p1 

Durant la setmana, compteu que ens veurem individualment via meet per presentar la línia del temps i, de 

pas, preguntar dubtes del tema (posaré l’horari al classroom). Us suggereixo que reviseu el power en 

general per si teniu cap dubte i així poder preguntar, ok? 

 

Feu els exercicis següents: 

1a hora: 

- pàg. 175 ex. Fes-ne una síntesi. 1, 2 i 3 

 

2a hora: 

- pàg. 177 ex. Fes-ne una síntesi. 4 i 5 

- pàg. 179 ex. Descriu, analitza i relaciona. 1 i 3 

 

3a hora: 

- pàg. 181 ex. Fes-ne una síntesi. 2 

- pàg. 185 ex. Fes-ne una síntesi. 3 

 

La quarta hora considero que és la de l’exposició de la línia del temps. 

Teniu al classroom un lloc per penjar aquesta tasca. 

Aneu fent, amb tranquil·litat. Qualsevol dubte o problema, a la vostra disposició. 

LITERATURA UNIVERSAL Llegir fins al capítol 12 (inclòs) del llibre Frankenstein i fer un resum per cadascun. S'ha d'entregar abans 

del diumenge a les 23:59. També han d'anar assenyalant les característiques que fan d'aquesta obra una 

novel·la del Romanticisme. No cal entregar el document, només prendre nota per fer una pràctica al futur. 

ECONOMIA D’EMPRESA Indicacions al classroom. Programades 4 sessions. En les hores de classe. 

Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom de la classe i la feina 

també es publicarà allà. 

DT Indicacions dels exercicis i classes al classroom. 

QUÍMICA Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom de la classe i la feina 

https://docs.google.com/presentation/d/1_skkBiCF6XOMcD7J9MkG3WstjjEeL9bIFJCnRQloryQ/edit#slide=id.p1
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 també es publicarà allà. 

● SESSIÓ 3 del tema i exercicis 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23 i 24 
● Exercicis 25-31 
● Exercicis 32, 35, 37, 38, 39, 42 

● SESSIÓ 4 del tema i exercicis 1-5 de la fitxa. 

ALEMANY Indicacions al classroom. Continuem amb la lectura del llibre. 

JUSTÍCIA I PAU  

INFORMÀTICA S’enviarà un correu als alumnes. 

EE  

LITERATURA CATALANA Continuar la lectura de la novel·la i el breu resum per capítols.  

Analitzar l’estructura de la novel·la: citació inicial (quin sentit té i què aporta al contingut de l’obra?), 

pròleg (quina funció té en la narració, extreure’n les idees rellevants i comentar-les), 15 capítols (per què 

van encapçalats per un breu resum? en  quin tipus de novel·la s’inspira aquest recurs?) 

Cal fer-ho per escrit i compartir-m’ho pel drive, que ho corregiré.   

 

 

 

 

 

 


