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 PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT  
      SETMANA DE L’ 15 AL19  DE JUNY  

                                                    

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Meet final de curs: dilluns 10.00 (A), dijous 16.00 (B) 

Recordatori per als suspesos, meet per donar les tasques: dilluns 9.00, dimarts 15.00, dijous 15.00  

CASTELLÀ Aneu fent el text expositiu sobre els continguts del curs. No hi haurà classe virtual aquesta setmana. Per qualsevol 

dubte m'escriviu a ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS 1st A: MEET Tuesday 16th at 4.00 p.m.; 1st B: MEET Tuesday 16th at 4.30 p.m 

E-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com 

Cheer up! It’s almost over. 

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència ( MEET ). S’enviarà enllaç el mateix dia.             
         . 1r A Divendres 19, a les 12.30 h. 

        .  1r B Divendres 19, a les 11 h. (Atenció al canvi de dia i hora). 
 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat. 
 

Tasques voluntàries: Alumnes que no han lliurat tots els treballs, poden fer-ho fins al 19 de juny. Alumnes que 

vulguin, tenen la possibilitat de fer la presentació oral, de la part del seu treball, el divendres 19 de juny. 
 

Email: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

FILOSOFIA Acabeu la feina que us queda pendent. 

Bon estiu! Sigueu valentes i valents i com deia Kant atreviu-vos a saber (sapere aude) 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

CMC 1r A 
 

CMC 1r B Farem Meet dimecres 13:30h 

Cal presentar la feina mitjançant l’enllaç al classroom.  

Mail: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com  
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RELIGIÓ Hola, 

Ja hem arribat a l’última setmana de curs. Acabeu les tasques que teniu pendents. Farem un meet els dos grups 

DIMECRES a les 12.30h.  

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

MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

Indicacions al classroom. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior. 2 sessions: dimarts i dijous no 

presencials via classroom. Bon estiu a tots i aprofiteu l’estiu per reforçar les matemàtiques per 2on de batxillerat i 

sobretot repassar la tercera avaluació. Recordo que farem un examen d’aquesta tercera avaluació de primer al tornar al 

setembre. 

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, lunes 15  de junio  a las 10 h 

RECUPERACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA  miércoles 17 junio a las 9 h 

LLATÍ Rebreu indicacions per correu per a fer un exercicis finals. No hi haurà classe virtual aquesta setmana. Per qualsevol 

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

FÍSICA Indicacions al classroom. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior. 2 sessions: dimarts i dijous no 

presencials via classroom.  

Els que continueu fent física l’any que ve heu de reforçar els temes de balanços de forces, balanços d’energia, camp 

gravitatori i camp elèctric. El primer examen de segon de batxillerat serà de camp gravitatori i elèctric, i és necessari 

saber els quatre temes abans nombrats.  

Gràcies pel vostre esforç durant aquest darrers mesos i gaudiu d’un bon estiu. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

BIOLOGIA Aquesta setmana les instruccions us les poso en aquesta graella. 

Pels que no teniu recuperació, fer els darreres exercicis de lípids. 

Pàg. 61 fer el test de la unitat. Si hi ha algun contingut que no l’hem donat es deixa i de la pàg. 63, exercicis 54 i 55 

Cal enviar tots els exercicis que heu fet del tema divendres 19. 

Videoconferència divendres 19, a les 9h 
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HMC Hola, 

Us enviaré un formulari de google al vostre correu electrònic. 

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

LITERATURA 

UNIVERSAL 

Com a feina voluntària podeu continuar amb lectures de textos d'avantguardes que hem treballat la darrera setmana. 

Els que teniu recuperacions centreu-vos en la feina de recuperació. Per qualsevol dubte m'escriviu a 

ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Preparació avaluació inicial curs vinent. 

Dues sessions virtuals mitjançant l’aplicació zoom.   

Dilluns 15 juny  a les 12:30 h 

Dijous 18  juny  a les 13:20 h 

Rebran el codi pel classroom de la classe.  

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  

DT  Es farà una sessió virtual: 

o Dijous 18 a les 12:30h. 

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

 Al classroom hi haurà la feina i els vídeos indicats per la resta de la setmana (geometria plana i 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. 

 Dimecres: Sessió virtual a les 11:30h. 

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

ALEMANY  Aquesta setmana no hi haurà classe virtual. 

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

JUSTÍCIA I PAU 
 

INFORMÀTICA 
 

EE 
 

LITER. CATALANA Meet final de curs : dimecres, a les 10.00 (porteu el vostre fragment escollit, per comentar-lo)  
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TUTORIA La darrera tutoria de grup la vam fer aquest divendres 8. Estem a la vostra disposició per fer tutories individuals. 

 


