
 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 15 al 19 DE JUNY 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Videoconferències (les programaré abans per G. Calendar): 
 

2n ESO A (grup-classe): Dimarts, 16 de juny a les 9h. 

2n ESO B (grup-classe): Dilluns, 15 de juny a les 16h. 
 

-Resoldre dubtes de les tasques de la setmana anterior. Classroom. Codi: mz2fdtn 

-Meet de comiat. 

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

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

Activitats 
 Activitat de comiat i resoldre dubtes. 

Videoconferència (Meet) → s’enviarà email amb el link GRUP CLASSE 
 2n d’ ESO A: Dimecres → 16:00h  

 2n d’ ESO B: Dijous → 9h 

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

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

Dimarts a les 16h (2on ESO A) 

Dimarts a les 16:30h (2on ESO B) 
 

Tasques al Classroom (Codi: qajng5r): 

UNIT 7 

· READING - AROUND THE WORLD 

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 

 

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: 

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

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

Mail: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

EDUCACIÓ FÍSICA Meet voluntari per fer la presentació de l'última tasca lliurada 

*Enviar correu previ al professor per concretar assistència. 
 

Disponibilitat del professor: 
 

Dilluns 15 i dimarts 16, matí i tarda. 

Dimecres 17 i dijous 18, a la tarda. 
 

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. 

Es un treball voluntari donat que alguns de vosaltres heu de preparar les recuperacions. 

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

Heu de treballar un cas pràctic : Posaries més radars a les carreteres?. 

Cal llegir el text de la pàgina 135 i fer tots els exercicis. 

Enviar la feina divendres 19 de juny  a  fisica2eso@tarragona.escolateresiana.com  
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mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:fisica2eso@tarragona.escolateresiana.com


 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

 
TECNOLOGIA  Farem el meet:  

o 2n A  Dijous a les 11:30h   

o 2n B Dijous a les 12:30h   
 

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

Presentareu els vostres anuncis dels  projectes tecnològics.  

El meu mail: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com.  

EVP Treball a realitzar: cal que facis el disseny d’un tatuatge i que la idea hagi sorgit directament de la teva pròpia 

creativitat (enviaré exemples per correu electrònic) i classroom. dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

MEET, 2nB Dimarts 11h30’  MEET, 2nA Dimarts 12h30’   MEET V.Plàstica - Cultura Clàssica 

El codi d’accés al MEET el rebran 5’ abans de l’inici per correu electrònic. 

RELIGIÓ Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classes virtuals per google meet els següent dies: 

 2nESO A el dilluns a les 9h 

 2nESO B el dimarts a les 10h 

Enviaré l’enllaç al correu uns minuts abans 

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

PROJECTE STEM 
 

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   

CULTURA 
CLÀSSICA 

Hem acabat el temari, però hi ha qui encara li falten treballs per entregar, podeu anar enviant treballs.  

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 
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 TUTORIA Meet (videoconferència) 

2n ESO A: Divendres 19 de juny a les 11:30h   

2n ESO B: Divendres 19 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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