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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r ESO  
SETMANA DEL 4 al 8 DE MAIG 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Els alumnes amb totes les matèries aprovades tenen la feina opcional al Classroom (codi zw3et36). 
 

Els alumnes que tenen la matèria suspesa disposen d’un horari de videoconferències per tal de poder reforçar, 

resoldre dubtes i preparar la recuperació. Ens veurem els dilluns a les 16:00h. 
 

Correu: miriam.bonancia@tarragona.escolateresiana.com 

CASTELLÀ Tant la feina opcional pels alumnes que tenen totes les matèries aprovades com les orientacions per les 

recuperacions les trobareu en un únic classroom creat el dia 30 d’abril i que durarà la resta del curs. TOTS els 

alumnes heu d’entrar al Classroom. 

Codi NOU Classroom: ibrmte2 

Es convocarà un Meet per resoldre dubtes només als alumnes amb avaluacions a recuperar: dimecres 6 de maig a les 

11:30h 

Correu professional: clara.pla@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS Tasca opcional alumnes amb totes les assignatures aprovades: 

 ENGLISH SPEAKING COUNTRY POSTER  

Tasca explicada al Classroom de l’assignatura. 

Mail: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

MATEMÀTIQUES Activitats opcionals alumnes amb totes les matèries aprovades: 
Trobaran les tasques al classroom (Sistema Sexagesimal. Unitats de temps) 

Si tenen dubtes em poden trobar al e-mail i també podem quedar per fer una videotrucada. 
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Alumnes que han de recuperar: 
Els alumnes amb una avaluació suspesa rebran un e-mail on se’ls indicarà el que han de fer per tal de  recuperar la 

matèria. 

Meet obligatori alumnes que han de recuperar dimarts a les 11:30h 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS Videoconferència: (obligatòria per  tots aquells que han suspès alguna avaluació) 

Dilluns de 9:00 a 10:00h (GRUP B). 

Dimarts de 16:00 a 17:00h (GRUP A)  
Farem servir  el programa Meet de Google.  

Resta de treball inclòs en el Google Classroom (omplir pàgina web). 

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

Correu: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com  

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

al classroom. Aquesta tasca és optativa. 

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

 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Trobareu tota la informació i les tasques a realitzar al classroom:  

 Feina opcional pels alumnes amb totes les matèries aprovades.  

 Com recuperar les avaluacions suspeses.  
 

Si tenen dubtes em poden trobar al e-mail i també podem quedar per fer una videotrucada.. 
 

Els alumnes amb una avaluació suspesa farem un Meet obligatori per resoldre dubtes dels alumnes que han 

de recuperar dijous a les 11:30h 

Correu: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com  
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TECNOLOGIA Tema 5: Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic. 

Cal llegir del tema 5, el subtema 1 ‘Diferents tipus de metalls’ pàg. 92. 

Cercar informació per la xarxa del ferro, coure, zinc i estany. Cal fer un document drive i enviar-ho (es troba a la 

pàg. 93) INVESTIGA. Llegir també subtema 1.1. Metalls purs. 

Ho envio també al classroom. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

MÚSICA  Classe virtual: Aquesta setmana no hi haurà classe virtual. 

 Els alumnes que no van a recuperacions trobaran una tasca VOLUNTÀRIA (no obligatòria) al Classroom. 

 S’enviarà un correu als alumnes amb la 1ª i/o 2ª avaluació suspeses amb indicacions sobre la recuperació. 

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

EVP   
 

Cal fer una composició lliure o figurativa tot amb color blau: retalla trossos de revistes d’imatges en aquest color, 

papers blaus, plàstics, també pots usar ceres, retoladors, llapis de colors, gouache, aquarel·les... Tot el que tinguis.   

També ho envio al classroom. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ 
 

Tema 5. Continuació de tasques detallades a Classroom. 

Videoconferència (Meet): 

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

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 Hi haurà feina opcional al classroom que compartim amb català. 

TALLER DE 

MATEMÀTIQUES 

Trobaran les activitats al classroom (Teorema de Pitàgores) codi de la classe: 6uv762h 

Si tenen dubtes em poden trobar al e-mail i també podem quedar per fer una videotrucada. 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 
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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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