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Tarragona 

Centre concertat 

 

 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 18 al 22 DE MAIG 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Videoconferència (la programaré abans per G. Calendar): 
2n ESO A: Dimarts, 19 de maig a les 16:00h. Grup-classe. / TUTORIA 2n A: Dijous 21 de maig a les 9:00h 

2n ESO B: Dilluns, 18 de maig a les 16:00h. Grup-classe. 

Correu de la  professora: ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com 

Registrar-se a l’aplicació dictapp: https://teresianestarragona.dictapp.cat  

Us enviaré les llicències per correu. Per fer les tasques, consulteu les indicacions al Classroom  Codi: mz2fdtn 

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

Activitats 
 Temari: Los géneros literarios (II) + activitats 

 Qüestionari → Los géneros literarios (II)→  Divendres (9:00 - 17:00)→ Link al Classroom 

Videoconferència (Meet) → s’enviarà email amb el link ¡GRUP CLASSE! 
 2n d’ ESO A: Dimarts → 9h  

 2n d’ ESO B: Dimecres → 16h 

Lliurament data límit: 24/05 (fins les 20:00) 

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

ANGLÈS Videoconferència amb Meet (s’enviarà enllaç el mateix dia): 

Dijous a les 16h (2on ESO A) 

Dijous a les 16’30h (2on ESO B) 
Tasques al Classroom (Codi: qajng5r): 

 ROMEO AND JULIET 2079 

PROJECT A 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 
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MATEMÀTIQUES Videoconferència (Meet) i detall d’activitats al classroom. Codi classe 2n ESO A: l5oxbyj, 2n ESO B: 5n5fp6z 

ATENCIÓ CANVI DE DIA I HORA 

2n ESO A: Dimarts a les 11:30h  (Meet) 

2n ESO B: Dimarts a les 12:30h (Meet) 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS  

 
MEET: No hi ha meet de grup. Els meet són en parelles (horaris ja concertats). 
Treball per tothom: Inclòs en el google classroom. 

Data d'entrega del treball setmanal: divendres  

Mail: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia.                  
           .  2n A Dimecres 20, de 12.30 a 13,20h. 

           .  2n B Dimarts 19, de 11.30 a 12.30h 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i acabar de fer, qui vulgui, les tasques 

optatives indicades al classroom. La data de lliurament finalitza el 20 de maig. Tot i ser optatiu, pot ajudar a apujar 

nota. El codi és  wm3enov 

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

 

FÍSICA I QUÍMICA 

Indicacions a través de document enviat pel correu oficial de l’escola.  

A partir d’aquesta setmana ens dedicarem a treballar els diferents temes que hem estudiat, però des del punt de vista 

d’ampliació o de competències bàsiques. Tot ens ha de servir per tornar a repassar conceptes apresos 

Consultes i dubtes: montse.carrera@tarragona.escolateresiana.com  

TECNOLOGÍA  Farem el meet:  

o 2n A  dijous a les 10h   

o 2n B dijous a les 11:30h   

Uns minuts abans us enviaré el link a través del classroom.  

Les tasques a realitzar estaran publicades al classroom desprès de fer el meet.  

El meu e-mail: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com 
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mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:montse.carrera@tarragona.escolateresiana.com
mailto:edith.lando@tarragona.escolateresiana.com


 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

 
EVP Cal  posar el vostre nom  i cognom amb lletres creatives, dibuixades i pintades amb colors, retoladors, llapis blanc i 

negre. Com vulgueu (envio arxiu d’exemple). Per correu electrònic i Classroom. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com  

RELIGIÓ Mirar el classroom de la matèria. 

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

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

E-mail del professor: informatica1eso@tarragona.escolateresiana.com   

TALLER DE 
CASTELLÀ 

Haureu de fer una fitxa de treball que rebreu al correu electrònic. La data d'entrega serà el diumenge 24/05. No farem 

classe virtual, però per qualsevol dubte em podeu escriure a ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com   

CULTURA 
CLÀSSICA 

Llegir pàg. 17 i 18 . Tema 4 Mitologia  i fer les activitats pàg. 18. 

Llegir Capítols de l’Odissea 19 i 20 i contestar les preguntes com sempre (qualsevol dubte envieu un mail). 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com  

TUTORIA Meet (videoconferència) 

2n ESO A: Dijous 21 de maig de 9:00h a 10:00h.   

2n ESO B: Divendres 22 de maig a les 11:30h 
 

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

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