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 PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT 

SETMANA DEL 14 AL 17 D’ABRIL 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Exercicis (Cruïlla): pàg. 115, exercicis 33, 35, 36 i pàg. 117, exercicis 37, 38, 41, 42 (compartir). 

Repassar quadres de sufixos de la unitat 4 (per familiaritzar-s’hi) i pàg. 85 i 90 (la conjugació regular i els 

participis i gerundis irregulars). 

Avançar lectura de Tirant lo Blanc.    

Meet: dimarts 1r A i dijous 1r B, a l’hora de classe (comentarem la lectura). 

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com  

CASTELLÀ Instruccions al Classroom. Haureu de llegir la teoria de les perífrasis verbals que us penjaré durant el cap de 

setmana de cara a la classe virtual.  

Farem Meet el dijous a les 12:30h amb 1r A, i a les 11:30h amb1r B. 

Per qualsevol dubte estic disponible, escriviu a ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

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 Videoconferència opcional - MEET (Qualsevol tipus de dubtes o aclariments, estaré a la vostra disposició). 

DATES 

1r A - Divendres 17, de 13:20 a 14:15h 

1r B - Dimarts 14, de 12:30 a 13:20h 

Seguir amb les rutines de treball recomanades amb anterioritat i lliurar la tasca indicada en el classroom. El codi 

és hkmklbs 

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

FILOSOFIA Fer les preguntes del text de Kant que vam explicar la setmana passada. Ho teniu al classroom. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

CMC 1r A Fem un Meet el dijous a les 11:30h. Resoldrem dubtes del tema 1. 

mailto:olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com
mailto:ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com
mailto:araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com
mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com


 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

 
CMC 1r B Trobaran la informació al Classroom de la matèria. 

RELIGIÓ Hola, com esteu? Espero que us trobeu bé. 

Aquesta setmana continuarem amb temes de bioètica a partir de dos textos 

1. “La manipulació de la vida” (tasca del classroom) 

2. Text del dossier “La clonació” (pàgs. 19 i 20) 

 

Contesteu les dues activitat a l’espai de la tasca “La manipulació genètica”. Feu servir el mateix google doc per 

contestar les dues. Si algú ja ha fet la primera tasca, que m’enviï la segona per e-mail ordinari. 

Farem un Google Meet per comentar els textos que surten a les tasques. Per tant, abans del Google Meet cal 

haver llegit els textos. 

 

Videoconferències (invitació prèvia al classroom 5 minuts abans). 

1Batx A: divendres, a les 10:00h. 

1Batx B: dijous, a les 12:30h. 

 

Estic a la vostra disposició, a través d’ e-mail o videoconferències si les 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 16 d'abril, a les 10:00h  per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

MATEMÀTIQUES ACS Indicaciones en el classroom. Código vc3zad5 

Email: 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. 

Clases: martes 14 a las 9:00h 

            miércoles 15 a las 12:30h 

            jueves 16 a las 10:00h 

Al acabar cada sesión, se compartirá por el classroom el documento trabajado. 
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LLATÍ Farem classe virtual per Meet el dimecres a les 12:30h. Heu de llegir la teoria de la pàgina 60 del llibre 

(Plusquamperfet d’indicatiu i futur perfet d’indicatiu) i fer l’exercici 15 de la mateixa pàgina. També les oracions 

a, b i c de l’exercici 19, de la pàgina 61. 

Si teniu dubtes m’ho feu saber. ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

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 14 d'abril a les 10:00h  per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

BIOLOGIA Indicacions al Drive i comunicació a través del grup de Whatsapp. 

Començarem la bioquímica.  

Classe virtual: Dimecres, a les 9:05h. Ens connectarem per Meet. Us enviaré el link 5 minuts abans de 

començar. 

HMC Hola, com esteu? Espero que us trobeu bé. 

Aquesta setmana, començarem a tractar el tema dels totalitarismes. 

Recordeu que teniu el power point del tema al classroom: 

https://docs.google.com/presentation/d/1wIJIueblbuDVItNCodP6Z3nvlBrpyhiVIay54K5HTqc/edit#slide=id.p1 

 

Què farem? 

1a hora: Mireu aquest vídeo que us servirà per tenir una idea del contingut que es tractarà durant el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=bw6u9Aq-2M0 

Un cop vist el vídeo, feu un VEIG-PENSO-EM PREGUNTO (això ho comentarem al Google Meet que 

farem) 

2a hora: Llegiu les pàgines 196 i 197 i feu el DOC 2 AVANÇAMENT I RETROCÉS DE LA 

DEMOCRÀCIA (1914-1939) 

3a hora: Google Meet. Divendres, a les 11:30h. (invitació prèvia al classroom 5 min abans). Cal portar el 

VEIG-PENSO-EM PREGUNTO. 

4a hora: Revisar tot el que hem fet (tornar a veure el vídeo, llegir les pàgines, repensar el VEIG-PENSO-

EM PREGUNTO…). El que necessiteu per digerir la informació que heu rebut aquesta setmana 

Estic a la vostra disposició, via e-mail o Google Meet si el necessiteu. 

Ànims! jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com 
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LITERATURA 

UNIVERSAL 

Farem classe virtual el dimarts a les 10:00h i el divendres a les 12:30h. De cara al dimarts heu de presentar fins al 

capítol 22 de Frankenstein. Ho comentarem a la reunió de Meet. Teniu els apunts del Realisme, aneu llegint i 

estudiant per la pràctica que us manaré el dimarts. Us enviaré el codi per e-mail cinc minuts abans del 

començament de la classe. ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Dues sessions virtuals mitjançant l’aplicació Zoom.  

Dimarts 14 abril, a les 11:30h 

Dijous 16 abril, a les 13:20h 

Una sessió d’exercicis pràctics. 

Rebran el codi pel classroom de la classe i els exercicis pràctics també es publicarà allà.  

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  

DT ● Totes les sessions seran virtuals d’acord amb aquest horari:  
Dimarts: 16:00 a 17:00h 

Dimecres: 12:30 a 14:15h 

Divendres: 11:30 a 12:30h 

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

QUÍMICA Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació Zoom. Rebran el codi pel classroom (codi 5sfgdhv) de la classe. 

● Introducció als enllaços + e. iònic + e. metàl·lic. Exercicis 7, 8, 9 i 10. Sessió virtual dimarts 14, a les 

11:30h. 

● Enllaç covalent + estructures de Lewis + e. covalent datiu + estructures ressonants. Fitxa. Sessió virtual 

dimecres 15, a les 11:30h. 

● Seguir amb fitxa. Sense sessió virtual el dijous. 

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

ALEMANY ● Classe virtual: Dimarts de 13:20 a 14:15h. 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  
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JUSTÍCIA I PAU  

INFORMÀTICA S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

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

EE  

LITERATURA 

CATALANA 

Seguir avançant amb la lectura. La comentarem en el Meet (dimecres, a les 11.30h)  

TUTORIA Videoconferència divendres a les 9:15h 
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