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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT 

SETMANA DEL 27 al 30 D’ABRIL 

                                                    

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Llegir les pàgines 122, 123, 124 i 126 de Cruïlla, per comentar els dubtes al Meet (dimarts grup A, dijous 

grup B) . També corregirem exercicis de la pàgina 121 (setmana anterior). 

Acabar feina pendent, qui en tingui.  

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com 

CASTELLÀ Indicacions de les tasques al Classroom. Aquesta setmana començarem amb la tipologia textual. Farem 

classe virtual per Meet en els següents horaris: 

Dilluns a les 9:00h 1r BAT A 

Dilluns a les 10:00h 1r BAT B 

Per qualsevol dubte: ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. Meet session: Monday 11.30 a.m. 1st B: Tuesday 4.00 p.m. I’ll 

send e-mail when ready. My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com  Stay safe! 

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència - Classe virtual (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia.                       

           .  1r A Dijous 30, de 13:20 a 14:15h.  

           .  1r B Dimarts 28, de 12:30 a 13:20h. 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i llegir la tasca indicada en 

el classroom (Suport Vital Bàsic). El codi és hkmklbs 

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

FILOSOFIA Farem classe virtual segons les hores següents: 

1r BAT A: dimecres 13:20h 

1r BAT B: dijous 12:30h 

S’enviarà el link minuts abans de la classe.  

Tingueu el dossier davant. carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  
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CMC 1r A Acabar les preguntes del tema 2 (al classroom). Degut al problema tècnic del llibre online, la feina de la 

setmana passada es trasllada a aquesta. 

CMC 1r B  

RELIGIÓ Hola! 

Aquesta setmana veurem la pel·lícula “Field of dreams”. Per tant, dedicarem les 2h setmanals a veure-la. 

La setmana següent farem un meet per comentar-la. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qQ-W_s0afFJ3oe7CTmAAi5EfCD9BB0vT 

A la vostra disposició 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 a les 10:00h  per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

MATEMÀTIQUES ACS Indicaciones en el classroom. Código vc3zad5 

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

Dos 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: miércoles 29 abril a las 12:30h 

             jueves 30 abril a las 10:00h 

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

LLATÍ Acabeu l'exercici 19 de la pàgina 61. Feu un quadre-resum amb totes les formes verbals que hem estudiat 

fins al moment, els que es formen amb el tema de present i amb el tema de perfet. Farem classe virtual per 

Meet el dimecres a les 12:30. Per qualsevol dubte: ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

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

Classe presencial (Meet) dimarts a les 10:00h  per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  
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BIOLOGIA Indicacions al Drive i comunicació a través del grup de whatsapp. 

Iniciarem  l’estudi dels glúcids. 

Classe virtual: Dimarts a les 9:00h. Ens connectarem per meet. Us enviaré el link 5 minuts abans. 

 

HMC 

Hola! Com esteu? 

Aquesta setmana començarem a parlar de la Itàlia de Mussolini.  

A partir de les pàgines 200 i 201, emplena la següent graella: 

https://docs.google.com/document/d/1CxoWakUIGs_RI9MeLqrBkI3r9QS3EnOUD77Cji661P4/edit 

 

La columna que es diu “imatge” és per tal que busqueu una imatge  que us evoqui el punt que esteu 

descrivint (per exemple, en quina imatge penso quan escric sobre “La presa de poder”, sobre “La 

feixistització d’Itàlia” i sobre el “Dirigisme econòmic i control social”) i l’enganxeu. 

 

Aquesta setmana no farem meet, a no ser que el necessiteu. Si és així, feu-m’ho saber. 

A la vostra disposició jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com 

LITERATURA UNIVERSAL Acabeu l'exercici 19 de la pàgina 61. Feu un quadre-resum amb totes les formes verbals que hem estudiat 

fins al moment, els que es formen amb el tema de present i amb el tema de perfet. Farem classe virtual per 

Meet el dimecres a les 12:30. Per qualsevol dubte: ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com 

ECONOMIA D’EMPRESA Dues sessions virtuals mitjançant l’aplicació zoom.  

Dilluns 27 abril  a les 12:30 h 

Dimecres 29 abril  a les 11:30 h 

Dues sessions d’exercicis pràctics. 

Rebran el codi pel classroom de la classe.  

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  

DT ● Totes les sessions seran virtuals (meet) d’acord amb aquest horari:  
Dilluns: 16:00 a 17:00h 

Dimecres: 16:00 a 18:00h 

Divendres: 12:30 a 13:30h 

● Correu professora: 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. 

● Dilluns: Sessió virtual el dilluns 27 a les 12:30h. 

● Dimarts: Completar la fitxa amb les polaritats. 

● Dimecres: Sessió virtual el dimecres 29 a les 11:30h. 

● Dijous: Fer els exercicis 3b, 5 i 6 del recopilatori de selectivitat. 

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

ALEMANY ● Classe virtual: Aquesta setmana no hi haurà una classe virtual única amb tots els alumnes. Els 

alumnes rebran un horari especial amb sessions virtuals en parelles per practicar la conversa. 

● La feina per a la resta de la setmana s’indicarà durant les sessions virtuals i després es publicarà 

al classroom. 

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

JUSTÍCIA I PAU  

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

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

EE  

LITERATURA CATALANA Continuar la lectura (fora bo anotar el més important, per capítols, per comentar-ho al meet). Anar 

presentant tasques endarrerides, si encara no s’han entregat.  

Meet dijous a les 13:20h  

TUTORIA Pendent de definir el dia. 
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