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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT  
      SETMANA DEL  25  AL 29 DE MAIG 

                                                  

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Meet dilluns 11:30h (B), 12:30h (A): Preparar exercicis pàg. 121 (ex. 50-54) i pàg. 124 (ex. 55-57). No s’han d’enviar, 

els corregirem a classe.  

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com  

CASTELLÀ Començarem a treballar els textos expositius. Farem classe virtual en els següents horaris: 

Dilluns a les 10:00h amb 1r B 

Dilluns a les 11:30h amb 1r A 

Rebreu les indicacions de la tasca al Classroom de classe. Per qualsevol dubte m'envieu un correu a 

ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. MEET: 1st A Thursday 4.00 p.m.; 1st B Tuesday 4.00 p.m. 

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

Stay safe 

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència optativa (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia. 
         . 1r A Divendres 29, de 12:30 a 13:20h. 

        .  1r B Dimarts 26, de 12:30 a 13:20h. 

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

al classroom. El codi és hkmklbs 

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

FILOSOFIA Farem un meet: 

1r BAT A: dijous a les 11:30h 

1r BAT B: dijous a les 12:30h 

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

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

CMC 1r B Farem el meet dimecres a les 13:20h 

Uns minuts abans us enviaré el link a través del classroom.  

Les tasques a realitzar estaran publicades al classroom.  

El meu mail: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com.  

RELIGIÓ Hola, 

Aquesta setmana, treballarem textos del dossier sobre el sentit de la vida. 

 pàg. 22 exercici “Vespre, Els Pets”. 

 pàg. 22 exercici “Sense Saber”. 

 pàg. 22 exercici “Contrari a l’amor”. 

 pàg. 23 exercici “Treballar amb sentit”. 

Us posaré un lloc al classroom per penjar la tasca. 

En principi, no farem cap meet a no ser que el necessiteu (si és el cas, feu-m’ho saber). 

A la vostra disposició a 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 9:00 h  per videoconferència.(aquest canvi és només per aquest dia perquè a les 

10:00 h hi han recuperacions de 2n de batxillerat) 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

MATEMÀTIQUES 

ACS 

Indicaciones en el classroom. Código vc3zad5 

E-mail: 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, jueves 28 de mayo a las 10:00h 

LLATÍ Farem classe virtual el dimecres a les 12:30h. Per a la classe del dimecres heu de fer les oracions f, g, h i i de l’exercici 

2 de la pàgina 68. A classe farem la teoria dels possessius de la pàgina 69. Mireu de llegir la teoria del llibre de cara a 

la classe. Per qualsevol dubte m’envieu un correu a ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  
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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 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 treballarem els lípids. Explicacions enviades per grup watssap. 

Videoconferència dimarts a les 9:00h. Examen de glúcids. 
Per qualsevol dubte ens comuniquem per watssap. 

HMC Hola, 

Aquesta setmana començarem la Segona Guerra Mundial amb el vídeo següent: 

https://www.youtube.com/watch?v=wr3g1lYtMrc 

A mesura que l’aneu veient, elaboreu un eix cronològic amb la informació que surti. No pati per la “part artística” de 

l’eix cronològic, el més important és treure les dades més importants. 

Un cop fet, l’escanegeu o feu una foto i la pengeu al classroom. 
 

Aquesta setmana, no farem videoconferència. Si la necessiteu, feu-m’ho saber i la fem. 

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

LITERATURA 

UNIVERSAL 

Farem classe virtual el dijous a les 11:30 i el divendres a les 11:30. El dijous farem la teoria de les avantguardes a 

Europa i el divendres treballarem amb textos. Per qualsevol dubte m'envieu un correu a 

ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Comencem nou tema de Direcció Estratègica. 

Dues sessions virtuals mitjançant l’aplicació zoom.   

Dilluns 25 maig, a les 12:30h 

Dimecres 27 maig, a les 11:30h 

Dues sessions d’exercicis pràctics. Algun exercici serà obligatori presentar. 

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

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  
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DT  Es faran dues sessions virtuals: 

o Dimarts 26 a les 13:20h. 

o Dijous 28 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. 

 Hi haurà dues sessions (la de dilluns i la de dimecres) programades al classroom. 

 NOVETAT! Caldrà que entregueu els exercicis proposats per dilluns abans de la sessió de dimarts i els del 

dimecres abans de la sessió del dijous. 

 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 12:30 per la correcció dels exercicis 7, 11 i 13 del recopilatori de selectivitat i 

explicació dels gasos reals i ideals. 

 Dimarts: Fer exercici 9b del recopilatori de selectivitat. 

 Dimecres: Es publicarà una tasca obligatòria a Google Classroom. 

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

ALEMANY  Classe virtual: Dilluns de 16:00 a 17:00h. 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:  

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

EE 
 

LITERATURA 

CATALANA 

Meet dijous 9:00h - Revisió de les preguntes de l’examen PAU (Estructura i punt de vista / Espais on transcorre 

l’acció) - Comentarem els últims capítols.  

TUTORIA Divendres 9:00h per Meet 
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