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PLANIFICACIÓ TASQUES 2n BATXILLERAT  
SETMANA DEL 18 AL 22 DE MAIG 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Meet dijous 11:30h grup B, i a les 12:30h grup A. Repassarem orientant activitats de les PAU. Recomano haver 

remenat exàmens de mostra. Repassar els temps verbals (de la conjugació regular) i també els verbs irregulars més 

habituals (fotocòpia del curs passat).  

 CASTELLÀ Acabarem de treballar les figures retòriques. Farem classe virtual per Meet en els següents horaris: 

Dilluns a les 12:30h 2n BAT A 

Dimarts a les 12:30h 2n BAT B 
 

Per qualsevol dubte m’escriviu a ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom 

Meet/Zoom: 2n BATX A: Wednesday 11.30 a.m.; 2n BATX B: Thursday 12.30 p.m. 

e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com   

Stay safe!  

HISTÒRIA DE LA 

FILOSOFIA 

Mireu el vídeo del classroom.  

Farem un meet dijous a les 10:00h. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

HISTÒRIA 

D’ESPANYA 

2  sessions de videoconferència (Meet). Estan programades per tots dos grups simultàniament. 

Dilluns 18 de maig, a les 12:30h. Treballarem la política interior i exterior. Sessió 2/5. El Franquisme II (1959-1975) 

Dimecres 20 de maig, a les 10:00h. Treballarem l’oposició. Sessió 3/5. El Franquisme II (1959-1979) 

 

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 18:00h per videoconferència. (aquest canvi és només per aquest dia 

perquè pel matí hi ha avaluació de la tercera i recuperacions) 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  
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MATEMÀTIQUES 

ACS 

Indicaciones en el classroom. Código na6aqgi 

E-mail: mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 

Dos 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.  

Clases: lunes 18 de mayo a las 12:30h 

             miércoles 20 de mayo a las 9:00h 

 

LLATÍ Comenceu a treballar els graus de l'adjectiu. Teniu la teoria a la pàgina 112 i 113 del llibre. Estudieu com es fa el grau 

comparatiu i superlatiu i feu, per a la classe del dimarts a les 10:00 les oracions A, B C i D de l'exercici 10 de la 

pàgina 114.  
 

Silvia, comença a treballar el mode subjuntiu. Tens els paradigmes i la teoria a la pàgina 120 (subjuntiu actiu) i 122 

(subjuntiu passiu). Fes les oracions B i C de l'exercici 3 de la pàgina 121 i les oracions A i C de l'exercici 10 de la 

pàgina 124. 
 

Per qualsevol dubte parlem per Whatshapp.  

FÍSICA Indicacions al classroom. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior cada dia de classe (3 sessions). 

Classe presencial (Meet) dimecres a les 10:00 h per videoconferència. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

BIOLOGIA Indicacions al Drive i comunicació a través del grup de whatssap. 

Fareu els exercicis 66,67,68 i 69 de la pàgina 278 i explicaré l’autoimmunitat i la hipersensibilitat, tema 11 fins 

pàgina 286. 
 

Explicacions enviades  per watssap 

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

 Sessió virtual el dimarts 19 a les 12:30h. 

 Exercicis de Selectivitat. 

 Exercicis de Selectivitat. 

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

D’EMPRESA 

Dues sessions virtuals mitjançant l’aplicació zoom.  

Dilluns 18 maig  a les 16:00 h 

Dimecres 20 maig a les 13:20 h 

Una sessió d’exercicis pràctics. 

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

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com  

DT  Només pels alumnes que facin Dibuix Tècnic a les PAU:  

o Fer les pràctiques de tetraedres i hexaedres que hi ha al classroom dins l’apartat: Selectivitat_Repàs dièdric. 

Són obligatòries. Podeu fer-les amb colors, utilitzar una llegenda i fer anotacions en les mateixes làmines. 

o Fer com a mínim tres de les axonometries que vaig passar. Comenceu pel final 
 

 Sessió virtual per a dubtes i/o ampliació Selectivitat: Dijous 21 de maig a les 17 h. Si us sorgeixen dubtes 

abans del dijous que us impedeixen avançar m’escriviu. 
 

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

HISTÒRIA DE 

L’ART 

 

Fer el comentari que envio per correu i per classroom de la Torre Eiffel. 

Instruccions classroom i correu electrònic.  Classe Virtual MEET dimecres a les 10:00h. Enviaré link 5’ abans de 

començar. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com      

GEOGRAFIA Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classe virtual per google meet el següent dia: 

 dijous 9h 

Uns minuts abans us enviaré l’enllaç al correu. 

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

ALEMANY  Classe virtual: Dijous de 15:00 a 16:00h. 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  

mailto:noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com
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PSICOLOGIA Després de la classe de filo ens quedarem els de psicologia 10 minutets. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

JUSTÍCIA I PAU 
 

INFORMÀTICA 
 

EE 
 

LITERATURA 

CATALANA 

Meet dijous 21, a les 9.00h  

TUTORIA 2n BAT A: Divendres quan acabi l’avaluació de 3r d’ESO. Us enviaré un correu per fer un Meet. 
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