
 
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO  

SETMANA DEL 14 al 17 D’ABRIL 

 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 
 

CATALÀ Classe per videoconferència: 

2n ESO A: Dimarts 14 d’abril, a les 9:00h / TUTORIA: Dijous 16 d’abril, a les 9:00h 

2n ESO B: Divendres 17 d’abril, a les 10:00h 

2n ESO C: Dijous 16 d’abril, a les 10:00h 

 

E-mail de la  professora: ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com 

 

Els signes de puntuació. Visualitzar el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NWxsZyhb6Cw  

Mirar indicacions al Classroom a l’hora de fer els exercicis. 

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

Activitats 

● Qüestionari → tipus de subjectes / sintagmes / O. impersonals →  Divendres (9:00 - 17:00)→ Link al 

Classroom 

● Temari: El subjecte / oracions impersonals + activitats 

Videoconferència (Meet) → s’enviarà email amb el link 

● 2n ESO A: Dijous → 9:00h  

● 2n ESO B: Dimecres → 16:00h 

● 2n ESO C: Dimarts  → 9:00h 

Lliurament data límit: 19/04 (fins les 20:00h) 

Correu professora: cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com  

 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
https://www.youtube.com/watch?v=NWxsZyhb6Cw
mailto:cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com
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 ANGLÈS Videoconferència amb Meet (s’enviarà enllaç el mateix dia): 

Dimarts a les 12:30h (2 ESO A) 

Dijous a les 11:30h (2 ESO B) 

 

Tasques al Classroom. (Unit 6 / Unit 7 / Romeo and Juliet 2079) Codi: qajng5r 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

MATEMÀTIQUES Videoconferència (Meet) i detall d’activitats al classroom. Codi classe 2ESO A: l5oxbyj, 2ESO B: 5n5fp6z 

 

Grup A: Dimarts de 16:00 a 17:00h (Meet) 

Grup B: Dimecres de 9:00 a 10:00h (Meet) 

Grup C: Dimecres de 16:00 a 17:00h (Meet) 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com  

SOCIALS  
 

Videoconferència. Usarem el programa Google Meet:  

 
Dilluns: no hi ha videoconferències 

Dimecres: de 10:00 a 11:00h (conjunta les dues classes) 

Divendres: de 12:00 a 13:00h (A) 
Treball inclòs en el google classroom. Inici elaboració presentacions sobre l’edifici gòtic escollit. 

Data d'entrega del treball setmanal: divendres/dissabte o a consultar al google classroom. 

Mail: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència opcional - MEET  

(Qualsevol tipus de dubtes o aclariments, estaré a la vostra disposició). 

DATES                          

           .  2n A Dimecres 15, de 12.30h a 13,25h. 

           .  2n B Divendres 17, de 11h a 11.30h  

 

Seguir amb les rutines de treball recomanades amb anterioritat i lliurar la tasca indicada en el  

classroom. El codi és wm3enov 

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com  

mailto:maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com
mailto:nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com
mailto:lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com
mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
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 FÍSICA I QUÍMICA Donat que aquesta setmana només tenim 2 hores de classe, no farem videoconferència i us dedicareu a 

continuar  treballant l’apartat d’energies renovables i no renovables. 

Com sempre us enviaré les instruccions per e-mail. 

TECNOLOGIA Trobaran la informació al Classroom de la matèria. 

EVP Realització d’un monotip. 

Necessiteu de base un cartró, o plàstic, acetat (pot ser la portada d’una llibreta que ja no utilitzeu, o un 

separador de plàstic d’una llibreta. Full de dibuix o el que tingueu. Si teniu pintura aniria molt bé que fos 

pastosa. Pinzell, o un escuradents, un retolador gastat que servirà per fer el dibuix. 

Passos que cal fer per fer el monotip: 

1)     Aplicar la pintura sobre la superfície,  millor que sigui pastosa (plàstic, cartró, acetat.) 

2)     Dibuixar amb el retolador gastat, escuradents, bastonets de les orelles, punxó de la punta del compàs... 

3)   Una vegada he fet el dibuix, posar a sobre el full blanc i amb un rodet, i el fem rodar per sobre , 

aixequem  el paper i tenim el monotip. 

Podeu mirar aquest enllaç per donar idees: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2oPchH9

AyU&psig=AOvVaw2TEeP5gj0FwzQzUxF1Qdqt&ust=1585985562117000&source=images&cd=vfe&ved=2

ahUKEwjYzdTh3svoAhXE3eAKHRPMDWsQr4kDegUIARDOAQ. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classes virtuals per google meet els següent dies: 

● 2ESO A el dimecres a les 11:30h 

● 2ESO B el dimecres a les 12:30h 

Enviaré l’enllaç al correu uns minuts abans. 

Per a qualsevol dubte mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 

https://www.youtube.com/watch?v=K2oPchH9AyU
https://www.youtube.com/watch?v=K2oPchH9AyU
https://www.youtube.com/watch?v=K2oPchH9AyU
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com
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PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial.  

E-mail del professor: informatica2eso@tarragona.escolateresiana.com  

TALLER DE CASTELLÀ Seguiu amb la realització d’un treball sobre la novel·la que heu escollit.  

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

CULTURA CLÀSSICA Llegir el tema 2, (pàg. 9) i fer l’activitat 1 que es tracta de llegir el text  (pàg. 9)  i fer l’activitat 2 (pàg. 10). 

Enviar o fer foto de les activitats al meu correu. 

Llegir i contestar les preguntes de l’Odissea tema 8 i 9, enviar per document drive. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA Meet (videoconferència) 

  

Dijous de 9:00 a 10:00h 2n ESO A i B (classes separades) 

 

Correu tutora 2n ESO A: ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com 

Correu tutora 2n ESO B: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

 

mailto:informatica1eso@tarragona.escolateresiana.com
mailto:ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com

