
 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

  

PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 30 AL 3 D’ABRIL 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Correcció dels exercicis i resoldre dubtes per Meet: 

2n ESO A: Dimecres 1 d’abril a les 16h / TUTORIA: Dijous 2 d’abril a les 9h 

2n ESO B: Divendres 3 d’abril a les 10h 

2n ESO C: Dijous 2 d’abril a les 10h 

 

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

2 comprensions lectores i exercicis de vocabulari. Instruccions al Classroom de la matèria. (Codi mz2fdtn) 

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

Activitats 

● Qüestionari → sintagmes i les seves classes →  Divendres (9:00 - 17:00)→ Link al Classroom 

● Temari: Sintagmes + activitats 

Videoconferència (Meet) 

● 2n d’ ESO A: Dijous → 9h  

● 2n d’ ESO B: Dimecres → 16h 

● 2n d’ ESO C: Dimarts  → 9h 

Lliurament data límit: 05/04 (durant el dia) 

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

ANGLÈS Videoconferència amb Meet: 

Dimarts a les 15h (2on ESO A) 

Dijous a les 12’30h (2on ESO B) 

Atenció personalitzada/dubtes (Meet) 

Dijous a les 15h (2on ESO A) 

Divendres a les 12’30h (2on ESO B) 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
mailto:cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com
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Tasques al Classroom. Codi: qajng5r 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

MATEMÀTIQUES Videoconferència (Meet) i detall d’activitats al classroom 

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

Grup B: Dimarts de 9h a 10h (Meet) 

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

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS  
 

Videoconferència. Usarem el programa Meet de Google:  

Dilluns, d’11 a 12h (B) 

Dilluns, de 12 a 13h (A) 

Dimecres, de 10 a 11h (B) 

Divendres, de 12 a 13h (A) 
Resta de treball inclòs en el Google Classroom. 

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

Mail: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

EDUCACIÓ FÍSICA Recomanacions d'hàbits saludables. 

 

1. A través d'exercicis moderats que impliquin moviment i coordinació general, tipus circuit i amb varietat 

d'exercicis, per treballar les diferents capacitats físiques bàsiques, és a dir, la força, resistència, velocitat i 

flexibilitat. 

2. Visionat d'algun vídeo musical per aprendre algun tipus de ball o coreografia senzilla, ja que aquesta 

activitat, engloba un treball general de totes les capacitats físiques esmentades en el punt anterior. La dinàmica 

de treball seria en dies alterns, amb una durada de 30 '- 45 ' per sessió. 

3. Descarregueu aquest document per realitzar les activitats que més us agradin. 

4 .Descarregueu aquest document per jugar a casa en família. 

● Dates videoconferència. (Meet) 

            2n A Dimecres 1, de 12:30 a 13:20h. 

2n B Dilluns 30, de 15:00h a 16:00h. 

mailto:maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com
mailto:lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com
https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kyWEqnGY4g8dtj-zuWS3ljb8RSpJkJ9d/view?usp=sharing
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Qualsevol dubte el meu correu és franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

FÍSICA I QUÍMICA Indicacions a través del correu oficial de l’escola. Iniciar el treball de les fonts d’energia. 

Casse virtual : dimarts 2A a les 11:30h.  

                          dimarts 2B a les 12:30h Ens connectarem per zoom i dimarts a primera hora rebreu al correu 

electrònic el link 

TECNOLOGIA ● Classes virtuals:  

2n ESO A: Dilluns de 12 a 13h 

2n ESO B: Dimecres d’11 a 12h 

Les farem a través de Meet i rebran el codi d’accés 5 minuts abans de l’inici de classe. 

● Trobaran indicacions al classroom per a la resta de feina setmanal. 

● Correu professora: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com 

EVP Aquest treball és d’observació. Cal mirar una rajola o un mosaic de casa vostra i copiar el que vosaltres veieu: 

la tècnica, llapis de grafit, llapis de colors, retoladors. Com sempre cal enviar la foto i guardar el dibuix per 

l’exposició que farem a la tornada. Una abraçada. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classes virtuals per Google Meet els següent dies: 

● 2nESO A el dimecres a les 11:30h 

● 2nESO B el dimecres a les 12:30h 

Enviaré l’enllaç uns minuts abans. 

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

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

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

TALLER DE CASTELLÀ Tal com vam quedar per correu heu de seguir fent la lectura d'un llibre i el treball que us vaig especificar. Per 

qualsevol dubte podeu contactar amb mi al correu ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com. 

mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:edith.lando@tarragona.escolateresiana.com
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com
mailto:informatica1eso@tarragona.escolateresiana.com
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CULTURA CLÀSSICA Fer activitat núm. 2 pàg. 7 del dossier. Buscar l’origen de les paraules, exemple blat i banya el seu origen és 

celta, o club i bistec el seu origen és anglès. Veureu que sota l’activitat 2, hi ha les paraules i més a baix hi ha 

Llengües d’origen indoeuropeu: anglès, doncs aquí heu de posar club i bistec i així fins completar l’exercici i 

anireu buscant l’origen de les paraules. Una vegada heu fet aquesta activitat, cal fer la 3, cal completar les 

oracions amb la paraula adient (pàg. 8 del dossier). I per divendres anar llegint l’Odissea i completar les 

preguntes dels capítols 5 i 6. Una abraçada. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA Meet (videoconferència) 

Dijous de 9 a 10h. 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:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com

