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PLANIFICACIÓ TASQUES 2n BATXILLERAT  

SETMANA DEL 20 AL 24 D’ABRIL 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Acabarem de corregir el dossier de funcions sintàctiques, a classe. 

Mirall trencat: rellegir el capítol XVII de la primer part i exposar la visió de la infantesa que s’hi mostra.  

Com que ara la novel·la ja ha d’estar llegida, la comentarem a la propera classe.  

Meet dimarts, cada grup a la seva hora  

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com  

 CASTELLÀ Tota la informació al Classroom de classe. Farem classe virtual per l’aplicació Meet. 

Dilluns 10:00h 2 BAT A 

Dilluns 11:30h 2 BAT B 

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

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. Zoom session 2nd A - Wednesday 11.30 a.m. 2nd B: Thursday 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 

Llegir textos i mirar vídeos explicatius (veure classroom). Google meet dijous a les 10:00h. S’envia el codi minuts 

abans. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

HISTÒRIA 

D’ESPANYA 

Es treballaran els continguts corresponents a El Franquisme I (1939-59). 

S’adjunten els materials de 3 sessions al Classroom. 

Dues videoconferències per comentar i explicar personalment continguts i dubtes. 

Dimarts 21 a les 12:30h i dijous 23 a les 12:30h 

MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

Indicacions al classroom. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior cada dia de classe.  

Classe presencial (Meet) serà el dilluns a les 12:30 h per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  
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 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 20  marzo a las 12:30 h 

            miércoles 22 de abril a las 9 h 

            viernes 24 de abril a las 10 h 

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

LLATÍ Farem classe virtual el dimarts a les 17:00h. Enviaré pel grup de Whatsapp tota la informació dels exercicis que heu 

de fer. Per qualsevol dubte parlem pel Whatsapp o per correu ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

FÍSICA Indicacions al classroom. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior cada dia de classe. 

Classe presencial (Meet) dimecres dia 22 d’abril a les 10:00 h per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

BIOLOGIA Indicacions al Drive. i comunicació a través del grup de whatsap. Una vegada finalitzada l’ecologia i estudiada, us 

dedicareu a fer exàmens de selectivitat d’ecologia i a autocorregir-los. 

Classe virtual: Donat que fareu exercicis de repàs, no fixem cap hora i si veieu que és necessari ja ho farem. 

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

● Sessió virtual el dilluns 20 a les 11:30h per l’explicació de “Diagrames de fases”. Exercicis 1 i 4 del 

recopilatori de selectivitat. 

● Exercicis 8 i 12 del recopilatori de selectivitat. 

● Sessió virtual amb l’explicació “Espectroscòpia d’infraroig (IR)”. 

● Fer exercici 2 del recopilatori de selectivitat. 

Per qualsevol dubte enviar e-mail a roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com  

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Dues sessions virtuals mitjançant l’aplicació zoom.  

Dilluns 20 abril  a les 10 h 

Dijous 23 abril a les 16 h 

Dos sessions d’exercicis pràctics.  
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 Rebran el codi pel classroom de la classe i els exercicis pràctics  també es publicaran allà.  

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  

DT ● Classe virtual:  

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 

 

Classe virtual pel Google MEET divendres, a les 11:30h  

Envio treball per correu electrònic: dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

GEOGRAFIA Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classes virtuals per google meet els següents dies: 

● dilluns a les 9h 

● dimarts a les 11:30h 

Uns minuts abans us enviaré l’enllaç al correu. 

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

ALEMANY ● Classe virtual: Aquesta setmana no hi haurà una classe virtual única amb tots els alumnes. Els alumnes 

rebran un horari especial amb sessions virtuals en parelles per practicar la conversa. 

● La feina per a la resta de la setmana s’indicarà durant les sessions virtuals i després es publicarà al 

classroom. 

● Correu professor: kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com  

PSICOLOGIA Mirar el classroom, respondre preguntes de la pel·lícula. 

JUSTÍCIA I PAU  

INFORMÀTICA  

EE  
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 LITERATURA 

CATALANA 

Buscar les característiques de la novel·la picaresca i aplicar-les a Feliçment…   

Meet dimecres a les 11:30h  

TUTORIA 2n BAT A: Divendres 24 d’abril a les 10:00h per vídeo conferència (Meet). 

 2n BAT B: Viernes 24 de abril a las 9:00h por el Meet. 

 


