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 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 8 al 12 DE JUNY 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

 

 

 

CATALÀ 

Videoconferències (les programaré abans per G. Calendar): 
 

2n ESO A: Dimecres, 10 de juny a les 16h. 

2n ESO B: Dilluns, 8 de juny a les 16:15h. 

2n ESO C: Dimarts, 9 de juny a les 16h. 
 

Repàs d’ortografia: vocalisme A/E. 

Activitats de funcions sintàctiques.  

Si hi ha algun alumne que no ha acabat els dictats que s’han manat de setmanes anteriors, cal anar acabant-los. 
 

Abans de fer les tasques, consulteu les indicacions al Classroom  Codi: mz2fdtn 
 

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

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

Activitats 
 Qüestionari → La poesía/prosa/teatro medieval (Semanas 12 y 13) →  Divendres (9:00 - 17:00)→ Link al 

Classroom 

 Temari: Poesía II/ prosa /teatro medieval + activitats 

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

 2n d’ ESO B: Dimarts → 9h 
 

Lliurament data límit: 13/06 (fins les 20:00) 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
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Correu professora: cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com 

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

Dijous a les 15h i a les 15’30h (2on ESO A) 

Dijous a les 16h i a les 16’30h (2on ESO B) 

També es farà SPEAKING. Els alumnes tenen un mail amb les instruccions. 
 

Tasques al Classroom (Codi: qajng5r): 
 

UNIT 7 

· WRITING. AN ARTICLE 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

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

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

2n ESO A: Dijous a les 12:30h (Meet) 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS  

 
MEET: 

Dilluns, de 11.30 a 12.30 (A) (obligatori per tothom) 

Dilluns de 12.30 a 13.30 (B) (obligatori per tothom) 
 

Resta de treball 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 Dilluns 8, a les 15.30  (Atenció al canvi de dia i hora). 

           .  2n B Dilluns 8, a les 15.50  (Atenció al canvi de dia i hora). 

mailto:cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com
mailto:maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com
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Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. 

Email: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

 

FÍSICA I QUÍMICA 

Aquesta setmana us poso les instruccions aquí a la graella. 
 

Continuem treballant des del punt de vista d’ampliació i de competències bàsiques.  

Heu de treballar un cas pràctic : Analitzar les transformacions d’energia en una central elèctrica. 

Cal llegir el text de la pàgina 186 i fer tots els exercicis , inclosa la presentació. 

Enviar la feina divendres 12 de juny  a  fisica2eso@tarragona.escolateresiana.com  

TECNOLOGÍA Les tasques a realitzar durant aquesta setmana estan al Classroom.  

Cal anar entregant la feina anterior.  

Aquesta setmana no hi haurà meet.  

Per dubtes podeu escriure un mail: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com 

EVP Kandinsky va arribar a l’abstracció amb l’ajuda de la música, dels seus ritmes i de la seva capacitat de transmetre 

sensacions . Creia que com més s’allunyés del món exterior , de l’art realista, més força i expressivitat tindrien les seves 

obres. 

Treball a realitzar: Cal que feu un dibuix abstracte (més informació al Classroom i correu electrònic). 

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 video tutorial:  

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

TALLER DE 
CASTELLÀ 

Aprofiteu aquesta setmana per enviar-me tots els treballs que tingueu pendents d'aquesta matèria. Per qualsevol dubte 

ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:fisica2eso@tarragona.escolateresiana.com
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CULTURA 
CLÀSSICA 

Llegir el full de Prometeu i Pandora (full 21, del dossier i núm. 33 peu de pàg.de la narració)  i contestar unes preguntes 

(instruccions al Classroom i correu electrònic).   dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com  

TUTORIA Meet (videoconferència) 

  

2n ESO A: Divendres 12 de juny a les 11:30h   

2n ESO B: Divendres 12 de juny 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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