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 PLANIFICACIÓ TASQUES 1r ESO  
SETMANA DE L’ 1 al 5 DE JUNY 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Farem videoconferència per l’aplicació MEET 

1r ESO A divendres a les 12:30h 

1r ESO B dimecres a les 16:00h 

Trobaran també les activitats al classroom de l’assignatura. 

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

CASTELLÀ Meet (enllaç a classroom uns minuts abans). 

1r A Dimarts 2 a les 11:30 

1r B Dimarts 2 a les 12:30 

Feina obligatòria amb les orientacions al classroom. 

Termini d’entrega: 6 de juny. 

clara.pla@tarragona.escolateresiana.com  

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

ATENCIÓ CANVI DE DIA I HORA! 

Dilluns a les 15:30h (1r ESO B) 

Dilluns a les 9:00h (1r ESO A) 
Tasques assignades al Classroom (Codi: clqt42j) 

UNIT 7 

-TASK 3 - VERB TO BE (PAST SIMPLE) 

-TASK 4 - QUIZIZZ 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

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

Dilluns 1r ESO B de 11:30 a 12:25 (Meet) 
Dilluns 1r ESO A de 12:25 a 13:20 (Meet) Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 
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SOCIALS Videoconferència (obligatòria per  tots) 

Dilluns de 9 a 10h (GRUP B) 

Dimarts de 16 a 17h (GRUP A)  
Farem servir  el programa meet de google.  

Resta de treball inclòs en el google classroom (ELS ROMANS) 

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

Correu: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com  

EDUCACIÓ FÍSICA Aquesta setmana no hi haurà meet. 
Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i fer la última tasca assignada al 

classroom. Data límit de lliurament el 5 de juny.  

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

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

 Farem el meet:  

o 1r A dimecres a les 10:00h   

o 1r B dimecres a les 9:00h 

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

Les tasques a realitzar estaran publicades al classroom després de fer el meet.  

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

TECNOLOGIA Tema 5 Metall i Plàstics: 

Llegir l’apartat 4 Propietats i aplicacions dels Plàstics. (Pàg. 99) 

Les propietats en negreta i les aplicacions observar fig. 5.26, 5.27, 5.28, 5.29. 

Cal fer els exercicis de la pàg. 99 núm. 11,12,13,14. 

Les solucions estan en aquesta pàg. 99.  

MEET: 1r A: dimarts 2, de 9:00 a 10:00h i 1r B: dimarts 2, de 10:00 a 11:00h 

Activitats enviades al classroom i per correu electrònic.  

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com   

MÚSICA  Sessions virtuals: 

o 1er ESO A: dijous a les 11:00 h 
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o 1er ESO B: dijous a les 12:00 h 

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

 Prèviament a la sessió virtual cal que feu la feina indicada en el Classroom sobre la BATERIA i que us 

autocorregiu la classificació dels instruments de percussió amb l’esquema que he penjat al classroom. 

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

EVP   
 

Crear imatges amb humor. Es tracta de fer una caricatura d’un animal. Instruccions s’envien per Classroom i per 

correu electrònic.  

Dimarts dia 2 MEET: 1r A, de 9:00 a 10:00h i 1r B, de 10:00 a 11:00h  

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com  

RELIGIÓ 
 

Tema 6. Tasques detallades a Classroom. 

Videoconferència (Meet): 

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

1r ESO A : dijous a les 9h (junt amb Tutoria)  

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 català trobaran la feina. 

TALLER DE 

MATEMÀTIQUES 

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

Dimecres a les 10:30h (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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