
 

PLANIFICACIÓ TASQUES 1r ESO 

SETMANA DEL 20 al 24 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 Trobareu les activitats de la matèria al Classroom. Farem classe virtual per Meet: 

1r ESO A dilluns a les 17:00h 

1r ESO B dilluns a les 16:00h 

Continuarem amb la feina dels determinants i els demostratius.  

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

ANGLÈS Videoconferència amb Meet (s’enviarà enllaç el mateix dia) 

Dimecres 11’30 (1er ESO B) 

Dimecres 12’30 (1er ESO A) 

Tasques assignades al Classroom (Unit 6 and Housemates) Codi: clqt42j 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 
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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 a 14 ( GRUP B). 

Dimarts  de 16 A 17 ( GRUP A)  

 

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 Videoconferència (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia. 

DATES                           

           .  1r A Divendres 24, d’ 11:30h a 12:25h. 

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

 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i llegir la tasca 

indicada en el Classroom. El codi és 4xsvbrf 
E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

BIOLOGIA I GEOLOGIA Les tasques a realitzar les teniu al classroom de la matèria. 

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

Dijous a les 11:30h amb 1r ESO A 

Dimarts a les 12:30h 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. 
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Però qualsevol altre dubte el meu correu és: edithlando@tarragona.escolateresiana.com 

TECNOLOGIA 

 

Per acabar el tema 6, anem a la pàg. 126, llegir subtema 5 Riscos de l’Electricitat i Normes de 

seguretat i fer exercici 31, pàg. 126. Cal anar a Activitats Finals pàg. 128, cal fer els exercicis de l’1 

al 9. Dir-vos que ens veurem via MEET 

1r A: dilluns, a les 10:00h. 

1r B: dimarts, a les 10:00h  

Enviaré enllaç per correu electrònic. 

E-mail professora: dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

MÚSICA Sessions virtuals: 

○ 1er ESO A: dilluns a les 9:00h 

○ 1er ESO B: dilluns a les 10:00h 

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

La feina per la resta de la setmana s’explicarà al final de la sessió virtual i es publicarà al classroom. 

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

EVP   

 

 

Indicacions per realitzar aquest treball. 

ACTIVITAT: Disseny d'una tarja d'invitació d'aniversari. 

Descripció: l’alumne dissenyarà una postal en tres dimensions, en la que hi figuraran motius referents 

a un aniversari com globus, garlandes, flors... per tal de convidar als companys al seu aniversari. 

En aquesta postal caldrà fer un plànol del lloc on s’han d’adreçar els companys per tal de celebrar la 

festa d’aniversari. 

Material necessari: fulls de colors, blanc, cartolines, cola de barra, llapis de colors, retoladors (molta 

imaginació). 

Us mostro un enllaç que us facilitarà la confecció de la tarja: https://youtu.be/V9HkVWX0-TQ  

E-mail professora: dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com  

RELIGIÓ 

 

 

Tema 5. Continuació de tasques detallades a Classroom. 

Videoconferència (Meet): 

1r ESO B: divendres a les 11:00h del matí. S’enviarà enllaç. 

1r ESO A: dijous a les 12:30h. S’enviarà enllaç el mateix dia. 
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Correus: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com / maria.tintore@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 català trobaran la feina. 

TALLER DE MATEMÀTIQUES Videoconferència (Meet) i activitats al classroom codi de la classe: 6uv762h 

Dimarts d’11:30 a 12:25h (Meet) 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com  

TUTORIA  A / B Videoconferència dijous a les 9:00h (classes separades). 

Activitats al classroom. 

Correus: 

lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 
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