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PLANIFICACIÓ TASQUES 2n BATXILLERAT  
SETMANA DEL 15  AL 19  DE JUNY 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Meet per a repàs /dubtes PAU divendres 15:30h (A i B)   

 CASTELLÀ Meet de dubtes PAU el dimecres a les 10 (els dos cursos). De cara a la classe presencial del dimarts feu el següent 

examen: 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2018/pau_lles18jl.pdf  (sèrie 1 

i l’opció que vulgueu).  

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

ANGLÈS Exam Preparation. Instructions via Classroom.  MEET: 2nd A - Wednesday 17th at 11.30 a.m.; 

 2nd B - Wednesday 17th at 12.30 p.m.  

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

Cheer up! It’s almost over.  

HISTÒRIA DE LA 

FILOSOFIA 

 

HISTÒRIA 

D’ESPANYA 

Tancament programa. Inici repàs PAU. Classe presencial 2n batx B dm  16 de juny a les 8:30h. 

Tancament programa. Inici repàs PAU. Classe presencial 2n batx A dm 16 de juny a les 9:30h. 

Meet repàs PAU. Divendres 19 a les 11:30h 

MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

Classes de repàs per a les PAU:   

Dimarts classe per classroom. 

Dijous dubtes presencials al col·legi a les 11:00 h 

Divendres a les 10:00 h classe per videoconferència. 

Dubtes no presencials via classroom, videoconferència o correu electrònic qualsevol dia.   

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

MATEMÀTIQUES 

ACS 

Preparación de las PAU 

Indicaciones en el classroom. Código na6aqgi 

Email: mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 
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Tres clases programadas por videoconferencia a través del Google Meet y una clase presencial  

Clases online: Lunes 15 de junio a las 12,30 h 

                       Miércoles 17 de junio a las 11 h 

                       Viernes 19 de junio a las 9 h 

Clase presencial: Jueves 18 de junio a las 11 h 

LLATÍ Farem classe presencia el dimarts de 13 a 14 i el dijous de 12 a 13. Feu l’examen que us vaig donar el dijous passat, per 

qualsevol dubte parlem pel grup de Whatshapp 

FÍSICA Classes de repàs per a les PAU:   

Dilluns classe per videoconferència a les 12:30 h,  

Dijous dubtes presencials al col·legi a les 12:00 h i  

el mateix dijous classe per classroom.  

Dubtes no presencials via classroom, videoconferència o correu electrònic qualsevol dia.  

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

BIOLOGIA Aquesta setmana les instruccions estan en aquesta graella. 

Pels que us presenteu a les PAU:  

Dilluns repàs per videoconferència a les 9:00h. 

Dimecres repàs per videoconferència a les 9:00h 

Aquesta  setmana  treballareu: Metabolisme, Bioquímica i Disseny Experimental (1a avaluació).  

El divendres o dimecres (ho consensuarem), examen d’Ecologia. 

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

 Dijous: Sessió virtual a les 9:30h simultània pels alumnes de classe i els de casa. 

 Divendres: Sessió virtual a les 12:30h per fer una prova de selectivitat. 

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

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Dilluns: sessió virtual 15 juny a les 11:30 h Repàs selectivitat bloc 2. 

Dijous: Sessió presencial 18 juny a les 9:30 

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 Sessió presencial: dijous a les 8:30h 

o Sessió virtual: dijous a les 15:30 h 

mailto:javier.borras@tarragona.escolateresiana.com
mailto:roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com
mailto:noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com


 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

 
o Feu les làmines que us he posat al classroom. 

o Repàs de: tema 2 i del tema 7 (piràmides i cons) 

o Continueu fent axonometries (mínim de 3) i proveu de fer les que vam assenyalar en la última sessió. 

o Aneu practicant alguns dels poliedres de la unitat 6 per mantenir-los frescos! 

o Us recomano que durant el repàs us assenyaleu (amb un post-it) els exercicis que són més difícils o tenen un punt 

on cal parar atenció de cara a anar seleccionant aquells exercicis que caldrà tornar a refrescar durant la setmana 

prèvia a les PAU. 

HISTÒRIA DE 

L’ART 

 

GEOGRAFIA Repàs de les PAU, mirar el classroom. 

Farem classe els següents dies: 

 dilluns 10h (classe virtual per google meet, uns minuts abans us enviaré l’enllaç al correu) 

 dijous 12h (classe presencial) 

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

ALEMANY 
 

PSICOLOGIA 
 

JUSTÍCIA I PAU 
 

INFORMÀTICA 
 

EE 
 

LITERATURA 

CATALANA 

 

TUTORIA 2n BAT A: No hi ha tutoria presencial. Si hi ha alguna novetat us convocaré pel dimarts a les 12:00 h. Per temes 

personals ho podeu fer per correu electrònic o presencial el dijous a les 11 h. 
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