
 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

  

PLANIFICACIÓ TASQUES 2n BATXILLERAT  
SETMANA DEL 4 AL 8 DE MAIG 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Per als pendents de 1a aval.:  

Repàs dels continguts de Fonètica (símbols de l’AFI, vocals, consonants i diftongs, fenòmens de contacte vocàlics i 

consonàntics). 

Per als pendents de 1a/ 2a aval.: 

Repàs de l’oració composta (U2. pàg. 38, 39, 40, 45, 46, 55). 

Meet per a tots, dimarts 5, a les 10:00h. Compartirem dubtes sobre el que s’ha repassat i posaré feina després. Puc 

preguntar, també, sobre aquests continguts. 

Per als aprovats: U1 Llegir text pàg. 11 i 12 i fer exercicis pàg. 13 - També podeu anar entregant tasques pendents 

d’anteriors setmanes, si és el cas. 

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com 

 CASTELLÀ Pels que tinguin la 1a avaluació suspesa han d’estudiar els tipus d’oracions simples, tipus d’oracions compostes, 

categories gramatical (tipus de verbs, de substantius, graus de l’adjectiu…) i estructura de les paraules (monemes). 
 

Pels que tinguin la 2a avaluació suspesa han d’estudiar Lazarillo de Tormes, les oracions subordinades (adjectives, 

substantives i adverbials), perífrasis verbals i valors del “se”. 
 

El dilluns 4/05 rebreu al correu electrònic una fitxa amb exercicis que haureu d’entregar el diumenge 10/05. L’examen 

serà una prova oral individual. El dijous 7/05 a les 10:00h farem una classe virtual per repassar dubtes. 
 

Els que tenen tot aprovat tindreu una feina optativa que trobareu al Classroom el dimarts 5.  
 

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

ANGLÈS 
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HISTÒRIA DE LA 

FILOSOFIA 

 Pels que ho teniu tot aprovat: al Classroom hi haurà la feina voluntària  

 Pels que tingueu recuperació:  
- Des de setmana santa teniu el temari posat al Classroom.  

- 5/5/20 9:00h Meet per dubtes.  

- 5/5/20 10:00h es publicaran al Classroom les activitats que caldrà entregar abans del divendres 8/5/20. 

- 7/5/20 23:59h data límit per entregar les activitats de recuperació. 

      - Pels que tingueu No Avaluat el parcial de Kant o el final de la 2a: 

- 5/5/20 9:00h Meet per dubtes.  

- 5/5/20 10:00h es publicaran al Classroom les activitats que caldrà entregar abans del dijous 7/5/20. 

- 6/5/20 23:59h data límit per entregar les activitats de No avaluat de Kant, i 7/5/20 a les 17h els no avaluats 

del final de la 2a. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

HISTÒRIA 

D’ESPANYA 

Una sessió de videoconferència (Meet). Està programada per tots dos grups simultàniament. 

Dijous 7 de maig, a les 12:30h.  

Treballarem la política econòmica de  l’etapa del “Desarrollismo”. El  Franquisme II (1959-1975) 
 

Dimarts 6 a les 11:30h Meet per alumnes No avaluats 2n parcial 3r trimestre 
 

Divendres 8 a les 12:30h Meet per dubtes amb alumnes amb recuperació del 2n trimestre 

MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

Es poden avançar exercicis que s’obriran al Classroom. Són exercicis que seran obligatoris a partir del dia 18 de maig 

però que ara els poden anar fent per després continuar amb menys càrrega de feina. 

Només hi haurà Meet en el cas que hi hagin dubtes.  

Els suspesos de la segona avaluació tenen l’examen per videoconferència el dilluns dia 4 de maig, a les 11:30h. 

MATEMÀTIQUES 

ACS 

Los alumnos que tienen que recuperar la 2ª evaluación harán el examen online el miércoles 13 de mayo. 

Para todos los alumnos, hay que hacer los ejercicios del Dosier, bloque funciones 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 i 15. 

LLATÍ Pels que tenen l’assignatura pendent (és a dir, la 2a avaluació suspesa): farem una classe de dubtes el dijous 7, a 

les 16:00 i farem un examen el dijous 14, a les 16:00h. Repasseu tots els temes que hem fet durant el curs. 

Declinacions. 

Temps verbals: temps de present i temps de perfet (haureu de repassar els verbs en català per fer bé les traduccions). 

Adjectius de 1a i 2a declinació i els adjectius de la 3a declinació. 
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La veu passiva amb verbs de tema present i verbs de tema de perfet 

Els demostratius i els pronoms. 

Participi. 

Construccions d’infinitiu. 

Llatinismes (fins al tema 10 del llibre). 

Rebreu instruccions pel grup de Whatsapp per fer una tasca el dimarts 5/05. 
 

Els alumnes que tinguin aprovada la matèria: rebreu una feina optativa. 

FÍSICA Es poden avançar exercicis que s’obriran al Classroom. Són exercicis que seran obligatoris a partir del dia 18 de maig 

però que ara els poden anar fent per després continuar amb menys càrrega de feina. 

Només hi haurà Meet en el cas que hi hagin dubtes.  

Els suspesos de la segona avaluació tenen l’examen per videoconferència el divendres dia 8 de maig, a les 11:30h. 

BIOLOGIA Els alumnes que tenen suspesa o NA  la Biologia  de la 1a i/o 2a avaluació s'envien les instruccions en  un 

document  al correu de l’alumne. MEET dimecres 6, a les 10:00h per comentar les instruccions i dubtes.  

MEET EXAMEN dimecres 13, a les 9:00h 

 

Els alumnes que tenen totes les matèries aprovades o ja han acabat els exàmens de recuperació, tindran una 

tasca voluntària. Les instruccions es comparteixen al Drive. NO HI HA MEET. 

QUÍMICA Pels alumnes que no tenen recuperacions: 

 Durant aquesta setmana podeu anar fent els exercicis 3, 5, 6, 7, 11 i 13 del recopilatori de selectivitat 

‘Estructura de la matèria’. No hi hauran videoconferències programades, però si els alumnes ho requereixen 

poden dirigir-se al professor al correu roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com i es solucionaran els 

dubtes per correu, sessió virtual… segons convingui. 

  

Pels alumnes que tenen pendent de recuperació la matèria: 

 Dimarts 5 de maig, a les 12:30h classe virtual de dubtes. 

 Dilluns 11 d’abril, a les 10:00h examen de recuperació (s’enviaran les indicacions). 

 L’examen de recuperació serà de matèria de la 1a i 2a avaluació. 

  

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

D’EMPRESA 

Alumnes amb tot aprovat: 

 Indicacions al Classroom. Tota la feina servirà per pujar nota. 
 

Alumnes que tenen la recuperació de la 2a avaluació o no avaluats: 

 Fer els exàmens fets durant el trimestre i penjar-los al Classroom màxim el dia abans de fer l’examen. 

 Fer un examen escrit/oral supervisat via Zoom amb el professor amb l’àudio i el vídeo connectats.  

 Fins i tot l’alumne podria haver d’enviar alguns exercicis mitjançant fotografies seguint les indicacions del 

professor.  

 L’examen serà dimarts 12 de maig a les 9:00h. 

 Hora de dubtes mitjançant Zoom dimecres 6 de maig, a les 12:30h 

  

Qualsevol dubte: noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com 

DT  Pels aprovats: Estudi individual unitats 6 i 7 

o Sessió virtual per a dubtes i/o reforç Selectivitat: Dijous 7 de maig, a les 17:00h  
 

 Pels suspesos de 2ª avaluació: Estudi de les unitats 4 i 5 de cara a preparar l’examen de recuperació. 

o Sessió virtual per a dubtes: Dijous 7 de maig a les 16:00h  
 

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

HISTÒRIA DE 

L’ART 

Instruccions Classroom  dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

GEOGRAFIA Feina opcional per als alumnes que tenen totes les matèries aprovades: mirar el Classroom de la matèria. 

Per a qualsevol dubte o aclariment: mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 

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

 La feina voluntària per a la setmana es publicarà al Classroom. 

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

PSICOLOGIA Al Classroom hi haurà la feina voluntària pels que ho teniu tot aprovat. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 
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JUSTÍCIA I PAU 

 

INFORMÀTICA 
 

EE Els que no m’han entregat el treball, han d’acabar-lo. 

LITERATURA 

CATALANA 

Continuar lectura. Completar tasques pendents.  

TUTORIA 2n BAT A no hi haurà Meet de tutoria però s’obre la possibilitat de fer-ho sota demanda dels alumnes. 

 


