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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r ESO 

SETMANA DEL 30 DE MARÇ al 3 D’ABRIL 

 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Farem videoconferència per l’aplicació MEET 

 

1r ESO A dimecres a les 10h 

1r ESO B dimecres a les 16h 

 

També disposen de dues hores de dubtes individuals on ens podem veure per videotrucada per 

qualsevol altra consulta. 

 

1r ESO A divendres 12:30h 

1r ESO B dijous a les 11:30h 

 

Trobaran també les activitats pel classroom de la setmana anterior. 

Per si no tenen el meu correu: miriam.bonancia@tarragona.escolateresiana.com  

CASTELLÀ Farem classe virtual a través de l’aplicació Meet els següents dies: 

Dimarts a les 15:00 amb 1r ESO A 

Dimarts a les 16:00 amb 1r ESO B 

 

Rebreu l’enllaç per entrar a la videoconferència al Classroom cinc minuts abans de que comenci la 

classe. Recordeu que tots heu d’estar al Classroom, el codi d’accés és: bxysmly 

 

Però qualsevol altre dubte el meu correu es: ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

mailto:miriam.bonancia@tarragona.escolateresiana.com
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 ANGLÈS Videoconferència amb Meet: 

Dimecres 11:30h (1er ESO B) 

Dimecres 12:30h (1er ESO A) 

 

Tasques assignades al Classroom. Codi: clqt42j 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

MATEMÀTIQUES Videoconferència (Meet) i detall de les activitats al classroom 

Dilluns 1r ESO B de 11:30 a 12:25h (Meet) 

Dilluns 1r ESO A de 12:25 a 13:20h (Meet) 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS Videoconferència  : 

Dilluns de 13:00 a 14:00h (GRUP B) 

Dilluns de 10:00 a 11:00h (GRUP A)  

Dimarts de 15:00 a 16:00h (GRUP B). Dubtes. 

Dimarts de 16:00 a 17:00h (GRUP A). Dubtes. 

Farem servir  el programa Meet de Google.  

Resta de treball inclòs en el Google Classroom. 

Data d'entrega del treball setmanal: divendres/dissabte o a convenir amb el professor. 

Correu: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com  

EDUCACIÓ FÍSICA Recomanacions d'hàbits saludables. 

 

1. A través d'exercicis moderats que impliquin moviment i coordinació general, tipus circuit i amb 

varietat d'exercicis, per treballar les diferents capacitats físiques bàsiques, és a dir, la força, 

resistència, velocitat i flexibilitat. 

2. Visionat d'algun vídeo musical per aprendre algun tipus de ball o coreografia senzilla, ja que 

aquesta activitat, engloba un treball general de totes les capacitats físiques esmentades en el punt 

anterior. La dinàmica de treball seria en dies alterns, amb una durada de 30 '- 45 ' per sessió. 

3.Descarregueu aquest document per realitzar les activitats que més us agradin. 

4.Descarregueu aquest document per jugar a casa en família. 

 

mailto:maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com
mailto:lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com
https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kyWEqnGY4g8dtj-zuWS3ljb8RSpJkJ9d/view?usp=sharing
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 ● Dates videoconferència. (Meet) 

            1r A Divendres 3, d’11:30h a 12:25h. 

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

Qualsevol dubte el meu correu és 

franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

BIOLOGIA I GEOLOGIA ● Classes virtuals:  

1er ESO A: Dimecres de 9 a 10h 

1er ESO B: Dimecres  de 10 a 11h 

Les farem a través de Meet i rebran el codi d’accés 5 minuts abans de l’inici de classe. 

● Trobaran indicacions al Classroom per a la resta de feina setmanal. 

● Correu professora: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com 

TECNOLOGIA 

Dilluns 1er B/A 

Dimarts 1er A/B 

Llegir i resumir del Tema 6 ‘L’electricitat’, els apartats 3.2 Conductors i 3.3 Receptors. Pàg. 120 i 

fer exercicis de la pàg. 121 núm. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Mirar vídeos per youtube: 

“Conductores y aislantes eléctricos” https://www.youtube.com/watch?v=J9RbGCgCcKM  

Com funciona el circuit elèctric. “Circuito eléctrico” 

https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

MÚSICA ● Classes virtuals:  

1er ESO A: Dilluns de 9 a 10h 

1er ESO B: Dilluns de 10 a 11h 

Les farem a través de ZOOM i rebran el codi d’accés 5 minuts abans de l’inici de classe. 

● Trobaran indicacions al classroom (dins la carpeta: BLOCS SETMANALS des del 16 de març a 

? ) per a la resta de feina setmanal. 

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

EVP   

Dilluns 11h30’ 1er A. Dimecres 

Proper treball de Visual i Plàstica 1er ESO. Amb material de rebuig podeu fer un treball de volum.  

Pot ser una mini escultura. Us envio fotos d’exemples per correu electrònic. Servirà per Escola 

mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:edith.lando@tarragona.escolateresiana.com
https://www.youtube.com/watch?v=J9RbGCgCcKM
https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:nuria.capella@tarragona.escolateresiana.com
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 1erA/1er B 

Dijous 1er B. 

Verda i per fer la súper exposició que farem. Podeu pintar, encolar amb papers, etc. Envio imatges 

per donar idees. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ 

 

 

Atenció individualitzada: 

1r ESO A Dijous 12:30 a 13:20h 

1r ESO B Divendres d’11 a 12h 

Mail 1 ESO A: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

Mail 1 ESO B:  lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial. 

E-mail del professor: informatica1eso@tarragona.escolateresiana.com  

TALLER DE CATALÀ Al mateix classroom de la setmana passada trobaran la feina. 

TALLER DE MATEMÀTIQUES Videoconferència (Meet) i activitats al classroom 

 

Dimarts de 11:30 a 12:25h (Meet) 

 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA  A / B Videoconferència dijous a les 9h (classes separades). 

Activitats al classroom. 

Correus: 

lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 
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