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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT  

      SETMANA DE L’1 AL 5 DE JUNY  
 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Meet dimarts 2, a les 15:00h (només per als suspesos): últims dubtes, repàs, el que us calgui.  

CASTELLÀ Farem classe virtual per Meet el dijous 4, a les 15:00h només per als suspesos. Els aprovats rebreu instruccions pel 

Classroom.  

ANGLÈS 1st A: SPEAKING via Meet Monday at 11.30 a.m. 1st B: SPEAKING / CLASS mid group and vice versa via Meet 

Tuesday at 4.00 p.m. Instructions in Classroom 

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència ( MEET ). S’enviarà enllaç el mateix dia.                        
        . 1r A Divendres 5, de 12:30 a 13:20h. 

        .  1r B Divendres 5, de 11:30 a 12:30h. (Atenció al canvi de dia i hora). 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i fer la última tasca assignada al 

classroom. Data límit de lliurament el 5 de juny. El codi és  hkmklbs 

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

FILOSOFIA Farem un meet segons l’horari següent: 

1r BAT A: dimarts 11:30h 

1r BAT B: dimarts 12:30h 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

CMC 1r A Mireu el classroom. carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

CMC 1r B Les tasques a realitzar estaran publicades al classroom.  

El meu mail: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com 
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RELIGIÓ Hola, Aquesta setmana tots farem meet dimecres a les 16:00h, ok?  Salutacions. 

MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

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

Classe presencial (Meet) dijous a les 9:00h  per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

MATEMÀTIQUES 

ACS 

Indicaciones en el classroom. Código vc3zad5 

Email: mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 

Una clase programada  por videoconferencia a través del Google Meet. Se pondrá el link  en el Classroom  5 minutos 

antes de empezar .  

Clase, martes 2 de junio a las 10:00h 

LLATÍ Farem classe virtual el dilluns a les 16:00h. Rebreu l’enllaç per correu cinc minuts abans. Per qualsevol dubte 

m’escriviu a 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 (3 

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

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

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

Aquesta setmana , acabarem  els lípids. Explicacions enviades per grup whatsapp 

Per qualsevol dubte ens comuniquem per whatsapp. 

HMC Hola, Aquesta setmana farem meet dijous a les 16h, ok? Salutacions. 

LITERATURA 

UNIVERSAL 

Farem classe virtual el divendres 5 a les 12:30. Rebreu l’enllaç per correu cinc minuts abans. Per qualsevol dubte 

m’escriviu a ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Continuem amb el tema de Direcció Estratègica 

Dues sessions virtuals mitjançant l’aplicació zoom.   

Dilluns 1 juny, a les 12:30h 

Dijous 4 juny, a les 12:30h 

Dues sessions d’exercicis pràctics. Recordeu que la setmana passada vaig posar un quizizz obligatori. 

Rebran el codi pel classroom de la classe. noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  
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DT  Es faran dues sessions virtuals: 

o Dilluns 1, a les 13:20h. 

o Dijous 4, a les 13:20h 

 El codi d’accés a la sessió virtual el rebran 5 minuts abans de l’inici de classe en el classroom. 

 Al classroom hi ha la feina indicada per dimarts i dimecres. 

 NOVETAT! Caldrà que entregueu els exercicis proposats per dimarts i dimecres, el dimecres abans de mitjanit. 

El divendres entregareu l’axonometria. 

 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. 

 Dilluns: Sessió virtual a les 15:00h per correcció i explicació diagrames trifàsics. 

 Dimecres: fer exercicis 1, 4a del recopilatori de selectivitat. 

 Dijous: fer exercicis 8 i 12 del recopilatori de selectivitat. 

Per qualsevol dubte enviar 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  

JUSTÍCIA I PAU  

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

Email del professor: informaticabtx@tarragona.escolateresiana.com   

EE  

LITER. CATALANA Meet divendres a les 10:00h  

TUTORIA Videoconferència: Divendres 9:00h per meet. 
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