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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT 

SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 
 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Fer exercicis U4, pàg. 113 (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) i pàg. 114 (28, 30, 32) i compartir-los.  

Rellegir pàg. 85-107 de Tirant lo Blanc i contestar: En quin moment es troba la relació amorosa entre 

Tirant i Carmesina? Justifica la resposta amb idees extretes del text (unes 150 paraules). Compartir-ho pel 

Drive. 

Tindrem un Meet dijous 2, cada grup a la seva hora de classe 

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com 

CASTELLÀ Instruccions al Classroom. Farem classe virtual a través de Meet el dilluns a las 10:00 (1r BAT B) i el 

dijous a les 12:30 (1r BAT A). Passaré l’enllaç per Classroom cinc minuts abans de l’inici de la classe. Per 

preparar les classes heu d’haver fet la pràctica dels vídeos que teniu penjada al Classroom. Per qualsevol 

altre dubte recordeu que el meu correu és ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com. Salutacions.  

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. Zoom session 1st A - Thursday 4.00 p.m. 1st B - Friday 10.00 

a.m.  I’ll send e-mail with code when ready. My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com  

Stay safe! 

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.  

"Mou-te a casa", espai a la carta, en La 2 de TVE, de dilluns a divendres de 9:00 a 9:30h i en plataforma 

digital. Interessant programa per treballar des de casa diferents tipus d'exercicis. 

● Dates videoconferència. (Meet) 
            1r A Divendres 3, a les 13:30h. 

1r B Dimarts 30, a les 12:30h. 

Qualsevol dubte el meu correu és franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

mailto:ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com
mailto:araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com
https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
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 FILOSOFIA Farem un Google Meet el dijous a les 11:30, us enviaré el link minuts abans. Però primer us heu d’haver 

llegit el text de l’Annex 1 del dossier (pàgs. 116-120), és important que ho feu, encara que hi hagi coses 

que no entengueu, llegiu i resoleu dubtes de vocabulari.  

Mail profe: carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

CMC 1r A Mireu el classroom on us penjaré la feina. Farem un Google Meet per si hi ha dubtes el dimecres a les 

13:20h 

Mail profe: carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

CMC 1r B ● Classes virtuals:  

Dimecres a les 13:20h  

Les farem a través de Meet i rebran el codi d’accés 5 minuts abans de l’inici de classe. 

● Trobaran indicacions al classroom per a la resta de feina setmanal. 

● Correu professora: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Què tal estem? Espero ho aneu portant el millor possible. Cal tenir paciència i pensar que aquesta situació 

té data de caducitat i, si Déu vol, aviat tornarem a la normalitat… però amb una experiència viscuda que 

potser ens farà reorganitzar els nostres esquemes vitals. 

 

Per aquesta setmana us proposo: 

1r BATX A: Meet divendres a les 10h. Abans d’aquest Meet, rellegiu-vos tot el power del tema de ciència 

i tecnociència que hem estat tractant aquestes dies perquè durant la videoconferència el comentarem, 

preguntarem dubtes, debatrem... 

1r BATX B: Meet dimarts a les 15,15h. Abans d’aquest Meet, rellegiu-vos tot el power del tema de 

ciència i tecnociència que hem estat tractant aquestes dies perquè durant la videoconferència el 

comentarem, preguntarem dubtes, debatrem… 

El link del Meet el posaré al classroom 5 minuts abans de l’hora. 

Com sempre, a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. Ànims! 

jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com 

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. 

Classe presencial (Meet) dijous dia 2 d'abril, a les 10:00h  per vídeo conferència. 

mailto:carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:edith.lando@tarragona.escolateresiana.com
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 Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

MATEMÀTIQUES ACS Indicaciones en el classroom. Código vc3zad5 

E-mail: mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 

Tres clases programadas  por videoconferencia a través del Google Meet. Se pondrá el link de cada sesión 

en el Classroom de cada grupo 5 minutos antes de empezar. La cuarta hora, la del viernes, es de trabajo 

personal para hacer ejercicios. 

Clases: martes 31 marzo, a las 11:30h 

             miércoles 1 de abril, a las 12:30h 

             jueves 2 de abril, a las 10:00h 

Al acabar cada sesión, se compartirá por el classroom el documento trabajado . 

LLATÍ Farem classe virtual el dimarts a les 11:30h. Us enviaré per mail l’enllaç per entrar a la classe cinc minuts 

abans de començar. Heu d'haver fet per aquest dia tots els exercicis que he anat demanant durant aquestes 

setmanes. Preneu nota dels dubtes que les resoldrem a la classe virtual. Per qualsevol altre dubte recordeu 

que el meu correu és ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com. Salutacions.  

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

classe. Classe normal però online. 

Classe presencial (Meet) dimarts dia 31 a les 10:00 h per vídeo conferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

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

bacteris, aquesta setmana farem exàmens de selectivitat de microbiologia i alguns me’ls enviareu per tal 

de veure si s’han assolit els continguts. 

Acabar el treball del coronavirus. 

Classe virtual. Dimecres a les 9:30h. Ens connectarem per zoom i a primera hora us enviaré per correu el 

link. 

HMC Què tal estem? Espero ho aneu portant el millor possible. Cal tenir paciència i pensar que aquesta situació 

té data de caducitat i, si Déu vol, aviat tornarem a la normalitat… però amb una experiència viscuda que 

potser ens farà reorganitzar els nostres esquemes vitals. 

 

mailto:javier.borras@tarragona.escolateresiana.com
mailto:mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com
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 Per aquesta setmana us proposo: 

1h. Veure aquest vídeo resum sobre el què heu estat fent durant la setmana. Només us ocuparà 15 minuts. 

https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo 

 

2a i 3a h. Farem un Meet, dimecres de 9.30h (fins màxim les 11h, que teníem classe, a no ser que vulgueu 

continuar…). Cal que us repasseu el power del tema per tal de preguntar dubtes, establir debat… No us 

preguntaré res, només repassarem el power entre tots, preguntarem dubtes... 

 

4a h. Feu l’exercici 3 de la pàgina 187. Imagina’t que ets un periodista americà dels anys 30 i has de fer un 

reportatge per tal d’explicar com es viu enmig de la Gran Depressió. Us deixo aquí un link on podeu 

aprendre a redactar un text periodístic. Ha de ser un reportatge de, mínim, mitja pàgina (amb titular, 

foto…). 

http://www.auladecatala.com/textos-periodistics/ 

 

A la vostra disposició, a través de jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com i de Meet quan ho 

necessiteu. 

Aneu fent, amb tranquil·litat. Qualsevol dubte, inquietud… feu-m’ho saber, ok? Si necessiteu fer més 

GoogleMmeet, individual o grupal, m’ho dieu i pactem un dia i hora.  

LITERATURA UNIVERSAL Farem classe virtual el dimarts a les 10:00h i el divendres a les 12:30h. Per aquest dimarts heu de llegir 

fins al capítol 15 del llibre Frankestein. Us faré arribar l’enllaç per accedir a la classe virtual per mail cinc 

minuts abans de l’inici de la classe. Per qualsevol altre dubte recordeu que el meu correu és 

ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com. Salutacions.  

ECONOMIA D’EMPRESA Com cada setmana les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom.  

Rebran el codi pel classroom de la classe i la feina també es publicarà allà.  

Classes virtuals en les hores de classe. 

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  

DT Indicacions per a les 4 sessions setmanals al classroom. 

Sessions virtuals: Dimecres 1 d’abril, a les 10h i divendres 3 d’abril, a les 11.30h. 

Correu professora: nuria.capella@tarragona.escolateresiana.com 

https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo
http://www.auladecatala.com/textos-periodistics/
mailto:jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com
mailto:ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com
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mailto:nuria.capella@tarragona.escolateresiana.com
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 QUÍMICA Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom (codi 5sfgdhv) de la 

classe. 

● Propietats periòdiques (exercicis 1-5 de la fitxa que es publicarà al Classroom de la classe). Sessió 

el dilluns 30 de març, a les 12:30h. 

● Propietats periòdiques (exercicis 6,7 de la fitxa que es publicarà al Classroom de la classe). Sessió 

el dimarts 31 de març, a les 11:30h. 

● Propietats periòdiques (resolució d’exercicis i dubtes). Sessió el dimecres 1 d’abril, a les 11:30h. 

 

Per qualsevol dubte enviar mail a roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com  

ALEMANY ● Classe virtual: Dimarts de 13:20 a 14:10h. La classe es farà a través de Google Meet. Els alumnes 

rebran el codi d’accés 5 minuts abans de l’inici de la classe en el classroom. Material que cal tenir 

a prop de l’ordinador: Kursbuch i Arbeitsbuch, material per escriure i prendre apunts. 

● La feina per a la resta de la setmana s’indicarà durant la classe virtual i després es publicarà al 

classroom. 

● Correu professor: kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com  

JUSTÍCIA I PAU  

INFORMÀTICA S’enviarà un correu als alumnes amb video tutorial  

E-mail del professor: informatica1btx@tarragona.escolateresiana.com  

EE  

LITERATURA CATALANA Continuar amb la lectura.  

Compartir tasques de la setmana anterior, quan estiguin.  

TUTORIA  

 

mailto:roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com
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