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PLANIFICACIÓ TASQUES 2n BATXILLERAT 

SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Llegir el text de les pàg. 121 i 122 del llibre Cruïlla i fer els exercicis de la 123 (compartir només 1, 2, 3 i 4). 

Avançar la lectura de Mirall trencat. Fer una redacció i compartir-la (unes 200 paraules): De quina manera està 

relacionat el contingut de la primera part amb la citació de Sterne que hi ha al començament?  

Tindrem un Meet dimarts 31, cada grup a la seva hora de classe. 

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com   

 CASTELLÀ Penjaré les instruccions al Classroom de classe. Farem classes virtuals als següents horaris: 

Dilluns a les 11:30h amb 2n BAT A 

Dilluns a les 12:30h amb 2n BAT B (no és horari de classe, si teniu un altra hora fixada m'ho comuniqueu per correu 

i canviem) 

 

Us faré arribar l'enllaç per Classroom cinc minuts abans de la classe. Per qualsevol dubte em teniu a la vostra 

disposició al correu ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. Zoom session 2nd A - Tuesday 10.00 a.m. 2nd B: Tuesday 12.30 p.m. I’ll 

send e-mail with code when ready. My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com  Stay safe! 

HISTÒRIA DE LA 

FILOSOFIA 

Farem un Google Meet el dijous a les 10h per resoldre dubtes. Teniu un vídeo penjat amb la biografia de Nietzsche i 

us en penjaré un altre amb més teoria, mireu-vos-els. Mail profe: carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

HISTÒRIA 

D’ESPANYA 

Indicacions al classroom. Programada 1 sessió de continguts. Sessions de dubtes i síntesi del fet el darreres dues 

setmanes. Convocatòria via Meet pendent d’agenda. Els alumnes rebran notificació.  

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) dilluns dia 30 a les 12:30h per vídeo conferència. 
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 Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

MATEMÀTIQUES 

ACS 

Indicaciones en el classroom. Código na6aqgi 

Email: mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 

Tres clases programadas por videoconferencia a través del Google Meet. Se pondrá el link de cada sesión en el 

Classroom de 5 minutos antes de empezar. La cuarta hora, la del martes, es de trabajo personal para hacer ejercicios. 

Clases: lunes 30 marzo, a las 12:30h 

            miércoles 1 de abril, a las 9:00h 

            viernes 3 de abril, a las 10:00h 

Al acabar cada sesión, se compartirá por el classroom el documento trabajado. 

LLATÍ Com que només som sis alumnes i portem diferents ritmes de classe, ens comuniquem pel grup de Whatsapp i 

pactem horaris per fer videoconferència i resoldre dubtes, si és necessari. 

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) dimecres dia 1, a les 10:00h per vídeo conferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

BIOLOGIA Indicacions al Drive i comunicació a través del grup de whatsapp. Cicle de la matèria i flux d’energia. Paràmetres 

per l’estudi de la dinàmica dels ecosistemes (Biomassa i Producció). 

Classe virtual: si és possible dilluns a les 16:00h. (el nostre horari és a les 13:20h i potser ja esteu dinant). Ens 

connectarem per zoom, el mateix dilluns us enviaré per correu el link. 

QUÍMICA Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom (codi dvuqqap) de la classe. 

● Sessió 5 de la presentació “Estructura de la matèria” i exercicis 25, 35, 42, 46 + 43, 44, 47 (tema anterior) 
● Sessió 6 de la presentació “Estructura de la matèria” i exercicis 38 i 39. 

● Sessió 7 de la presentació “Estructura de la matèria” i exercicis 16, 17, 19, 42. 

● Exercicis 43, 44, 45, 46. 
Per qualsevol dubte enviar e-mail a roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com  

ECONOMIA Com cada setmana les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom.  
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 D’EMPRESA Rebran el codi pel classroom de la classe i la feina també es publicarà allà.  

Classes virtuals en les hores de classe. noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  

DT ● Classes virtuals:  

Dilluns, de 13:20 a 14:15h 

Dijous, de 16 a 17h 

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

● Trobaran indicacions i material al classroom per a la resta de feina setmanal. 

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

HISTÒRIA DE L’ART 

 

Visualitzar Museu Nacional d’Art de Catalunya: <http://www.mnac.cat> i enviar el dimarts dos comentaris que vaig 

demanar la setmana passada i divendres els altres tres (heu de pensar que teniu 4 hores d’art i cal enviar el treball que 

demano per document drive i convidar a entrar, així puc corregir i tornar-ho). Una abraçada. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

GEOGRAFIA Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classes virtuals per Google Meet els següents dies: 

● dilluns 13:20h 

● dimarts 13:20h 

● dijous 15:00h 

Uns minuts abans us enviaré l’enllaç. 

Si teniu qualsevol dubte: mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com  

ALEMANY ● Classe virtual: Dimecres de 12:30 a 13:20h. 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  

PSICOLOGIA Farem un Google Meet el dimecres a les 11.30h. Tingueu el llibre davant. Us enviaré l’enllaç per e-mail minuts 

abans de la classe.  

Mail profe: carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  
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 JUSTÍCIA I PAU  

INFORMÀTICA  

EE  

LITERATURA 

CATALANA 

Continuar llegint la novel·la.  

Compartir la feina de la setmana passada, quan estigui llesta.  

TUTORIA  

 


