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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT  
SETMANA DEL 4 AL 8 DE MAIG 

                                                    

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Per als pendents de 1a i 2a aval (també no avaluats de 2a):  

Repassar continguts de Fonètica, de les unitats 1-2: triangle vocàlic, vocals tòniques i àtones, quadre de les consonants 

pàg. 36, llista de diftongs, símbols de l’AFI per fer la transcripció. Compartirem els dubtes al Meet, dimarts 5, a les 

12:30h i també preguntaré sobre el que haureu repassat. Després posaré tasques.    

Per als aprovats:  

Llegir text pàg. 22 i fer-ne un resum (entre 80 i 90 mots). Revisar les pàgines “roses” 28, 29, 30 i 31 i anotar els 

exemples que ens resulten confusos o dubtosos (tant pel que fa a la pronúncia com pel que fa a l’ortografia). Aquesta 

última tasca no és per presentar, són apunts que convé que conserveu per al curs vinent. Seran molt útils.  

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com  

CASTELLÀ Els alumnes que han de recuperar la 2a avaluació rebran un correu electrònic el dilluns amb una fitxa que hauran 

d’entregar el dilluns 10/05. El dijous 7/05 a les 12:30h farem classe virtual per treballar dubtes amb les alumnes que 

hagin de recuperar. L’examen oral serà el dijous 14/05. Us passaré els horaris per correu. 

Els alumnes que tinguin tot aprovat trobareu al Classroom una feina optativa per fer. 

ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com   

Stay safe! 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. Fer la tasca, que properament, s'enviarà al 

Classroom. Aquesta tasca és optativa.  

El codi és hkmklbs 
 

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 
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FILOSOFIA  Pels que ho teniu tot aprovat: al Classroom hi haurà la feina voluntària  

 Pels que teniu la recuperació de la 2a:  

- Des de Setmana Santa teniu el temari que entra al Classroom. 

- 7/5/20 a les 11:30h: meet per aclarir dubtes de la recuperació. 

- 14/5/20 a les 11:30h: farem l’examen de recuperació  (heu de tenir un ordinador amb càmera i micròfon i un 

mòbil a la vegada, ja us enviaré les instruccions de com ho farem). 

    Pels que teniu No Avaluat:  

             - Us entra el tema 6 fins les taules de veritat incloses 

- 7/5/20 a les 11:30h: meet per aclarir dubtes. 

- 14/5/20 a les 11:30h: farem l’examen  (heu de tenir un ordinador amb càmera i micròfon i un mòbil a la 

vegada). 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

CMC 1r A Al Classroom hi haurà la feina voluntària pels que ho teniu tot aprovat. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

CMC 1r B Aquesta setmana no hi haurà Meet.  

Tal com hem parlat, aquells que voleu fer feina voluntària i ho teniu tot aprovat us enviaré un e-mail amb el treball a 

realitzar.  

edith.lando@tarragona.escolateresiana.com  

RELIGIÓ Hola, 

Espero que la pel·lícula us hagi agradat. Us deixo un link amb la fitxa per treballar-la.  

https://docs.google.com/document/d/15xKJCdEvajbmbvbVL5PGhDWKaoc9qxiNATaJG2mcpPw/edit 
 

Donat que aquestes dues setmanes es dediquen a la planificació de recuperacions, aquells que ja ho teniu tot aprovat us 

proposo que feu la fitxa de la pel·lícula (no és obligatori, però sí recomanable).  

Els altres, de moment, no cal. Us he enviat un e-mail individual amb les orientacions de cara a les recuperacions. Si no 

us ha arribat, feu-m’ho saber. Un cop acabades les recuperacions, també podeu fer la fitxa de la pel·lícula. 
 

Després de les setmanes de recuperació, farem un meet per comentar la pel·lícula i els dubtes sobre la fitxa. 
 

A la vostra disposició a jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com o per meet si ho necessiteu. 
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MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

Es poden avançar exercicis que s’obriran al Classroom. Són exercicis que seran obligatoris a partir del dia 18 de maig 

però que ara els poden anar fent per després continuar amb menys càrrega de feina. 

Només hi haurà Meet en el cas que hi hagin dubtes.  

Els suspesos de la segona avaluació tenen l’examen per videoconferència el dilluns dia 4 de maig a les 10:00h. 

MATEMÀTIQUES 

ACS 

Indicaciones en el Classroom. Código vc3zad5 

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

Para los alumnos que tienen que recuperar la 2ª evaluación tienen una tarea asignada en el Classroom y haremos 

examen por el Meet el jueves 14 de mayo a las 10:00h 

Para todos (los que no tienen recuperaciones o tienen pocas) he publicado una hoja de ejercicios de funciones. 

LLATÍ Els alumnes que tenen la 2a avaluació suspesa hauran de preparar la recuperació. Repasseu tot el que hem fet durant 

el curs: 

Totes les declinacions. 

Adjectius de les dues classes. 

Verbs de tema perfet i tema present. 

Aposició. 

Adjectius concertats. 

Llatinismes. 
 

Rebreu la feina per correu aquest dilluns. Farem una classe de repàs el dimarts 5 a les 17:00h i l’examen serà el dimarts 

12 a les 17:00h. 

FÍSICA Es poden avançar exercicis que s’obriran al Classroom. Són exercicis que seran obligatoris a partir del dia 18 de maig 

però que ara els poden anar fent per després continuar amb menys càrrega de feina. 

Només hi haurà Meet en el cas que hi hagin dubtes.  

Els suspesos de la segona avaluació tenen l’examen per videoconferència el dilluns dia 11 de maig a les 10:00h. 

BIOLOGIA Els alumnes que tenen suspesa la Biologia de la 2a avaluació s'envien les instruccions en un document al correu de 

l’alumne. MEET dimecres 6 a les 9:00h per comentar les instruccions i dubtes.  

MEET EXAMEN dilluns 11 a les 9:00h  

Els alumnes que tenen totes les matèries aprovades o ja han acabat els exàmens de recuperació, tindran una tasca 

voluntària. Les instruccions es comparteixen al Drive. NO HI HA MEET. 
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HMC Hola! 

Continuem amb els feixismes. Aquesta setmana estudiarem el nazisme a través d’una graella com la de la setmana 

passada. 

https://docs.google.com/document/d/1_FKGTT504M1Tv7akFuR5yaMOCu9erClS7i3S3WwQKiY/edit 

Posaré una tasca al classroom per tal que la pugueu penjar allà. 
 

Aquells que han de recuperar la segona avaluació, que es dediquin a estudiar. No cal que facin aquesta tasca. Ja heu 

rebut un E-mail individual amb les orientacions. Si no és així, feu-m’ho saber. 

Els que no heu de recuperar, us suggereixo que feu la graella (no és obligatori, però sí recomanable). 

Si els que han de recuperar matèries acaben, també poden fer la graella. 
 

A la vostra disposició a través del mail jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com i a través de videoconferència si la 

necessiteu. 

LITERATURA 

UNIVERSAL 

Els alumnes que tinguin alguna avaluació pendent haureu de recuperar fent una feina que rebreu al correu el dilluns i 

un examen oral. Farem una classe de repàs el divendres 8 a les 11:30h i farem l’examen oral el dijous 14. Rebreu el 

calendari per correu.  

Els alumnes que tingueu tot aprovat rebreu un correu amb feina optativa. 

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

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Alumnes amb tot aprovat: 

 Indicacions al Classroom. Tota la feina servirà per pujar nota. 
 

Alumnes que tenen la recuperació de la 2a avaluació o no avaluats: 

 Fer els exàmens fets durant el trimestre i penjar-los al Classroom màxim el dia abans de fer l’examen. 

 Fer un examen escrit/oral supervisat via Zoom amb el professor amb l’àudio i el vídeo connectats.  

 Fins i tot l’alumne podria haver d’enviar alguns exercicis mitjançant fotografies seguint les indicacions del 

professor.  

 L’examen serà dimarts 12 de maig a les 11:30h. 

 Hora de dubtes mitjançant Zoom dimecres 6 de maig a les 11:30h. 

  

Qualsevol dubte: noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com 

https://docs.google.com/document/d/1_FKGTT504M1Tv7akFuR5yaMOCu9erClS7i3S3WwQKiY/edit
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DT  Estudi individual unitat 4. 

 Sessió virtual per a dubtes: Divendres: 12:30 a 13:30h (per aquells que no fan recuperacions i es poden dedicar a 

l’estudi de la matèria, tot i que tota la classe pot assistir-hi).  

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

QUÍMICA Els alumnes que no tenen recuperacions: 

 Poden fer la fitxa extra d’estequiometria que trobaran al Classroom del curs (codi 5sfgdhv). No haurà 

videoconferències programades, però si els alumnes ho requereixen poden dirigir-se al professor al correu 

roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com i es solucionaran els dubtes per correu, sessió virtual… segons 

convingui. 

  

Els alumnes amb la matèria per recuperar: 

 Dimarts 5 de maig a les 11:30h classe virtual de dubtes. 

 Dimarts 12 d’abril a les 11:30h examen de recuperació (s’enviaran les indicacions). 

  

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

ALEMANY  Classe virtual: Aquesta setmana no hi haurà classe virtual. 

 La feina voluntària per a la setmana 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 fins al final. Presentar tasques pendents, si és el cas.  

TUTORIA Divendres 8, a les 9:00h, videoconferència (grup A i B) per acabar de concretar el TR, aquells que ho necessitin. Les 

tutores us convocarem al Meet i estarem disponibles.  
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