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 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 25 al 29 DE MAIG 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ  

Videoconferència (la programaré abans per G. Calendar): 
 

2n d’ ESO A: Dimecres, 27 de maig a les 16h / TUTORIA 2n ESO A: Dijous 28 de maig a les 9h 

2n d’ ESO B: Dilluns, 25 de maig a les 16h 

2n ESO C: Dimarts, 26 de maig a les 16h 

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

Continuar amb les tasques de dictapp: https://teresianestarragona.dictapp.cat  

Per fer les tasques, consulteu les indicacions al Classroom  Codi: mz2fdtn 

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

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

 Temari: El verso / Estrofas y poemas + activitats 

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

 2n d’ ESO B: Dijous → 10h 

 2n d’ ESO C: Dimarts  → 9h 

Lliurament data límit: 31/05 (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) 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
https://teresianestarragona.dictapp.cat/public/login
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Tasques al Classroom (Codi: qajng5r): 

UNIT 7 

· PRESENT PERFECT (AFFIRMATIVE/NEGATIVE) 

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 A: Dimarts a les 11:30h  (Meet) 

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

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS  
 

MEET: 

Dimarts, 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 optativa ( MEET ). S’enviarà enllaç el mateix dia.                         
           .  2n A Dimecres 27, de 12.30 a 13,20h. 

           .  2n B Dimarts 26, de 11.30 a 12.30h 
 

Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. Fer la tasca, que properament, s'enviarà al 

classroom.. El codi és   wm3enov 

Email: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

 

FÍSICA I QUÍMICA 

Una vegada heu rebut l’informe de la 3a avaluació, aquesta setmana fem una parada per tal que els alumnes que no heu 

enviat algun dels treballs encomanats fins ara, els pugueu anar fent  i entregant. Poseu sempre a assumpte de quina 

setmana era el treball. Els alumnes que ho heu entregat tot sempre , teniu una setmana de descans de física. No us envio 

instruccions aquesta setmana 

mailto:maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com
mailto:lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com
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Per altra banda, els alumnes que teniu alguna avaluació suspesa, dediqueu-vos a refer els exercicis que us vaig posar 

per  Setmana Santa i els que teniu a la llibreta i que s’han fet al llarg del curs ( Tema 4 i 5  més tema 1 per revisar canvis 

d’unitat i factors de conversió) 

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

TECNOLOGÍA  Farem el meet:  

o 2n A  Dimecres a les 11:30h   

o 2n B Dimecres a les 12:30h   

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

Presentareu els vostres projectes tecnològics.  

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

EVP Cal fer la teva pròpia interpretació d’aquest  dibuix . Envío l’arxiu  amb les instruccions per correu i per 

Classroom.  dolors.sole@tarragona.com  

RELIGIÓ Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classes virtuals per google meet els següent dies: 

 2nESO A el dimecres a les 10h 

 2nESO B el dimecres a les 11,30h 

Enviaré l’enllaç al correu uns minuts abans 

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

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

Email del professor: informatica2eso@tarragona.escolateresiana.com    

TALLER DE 
CASTELLÀ 

Heu de continuar fent el dossier d'activitats que us vaig enviar al correu aquesta setmana, us recordo que és per al 

diumenge 31 de maig. Per qualsevol dubte ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

CULTURA Per anar acabant el dossier, cal fer la pàg. 19, cal omplir els buits amb les paraules que hi ha en majúscules al final de 

mailto:montse.carrera@tarragona.escolateresiana.com
mailto:edith.lando@tarragona.escolateresiana.com
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CLÀSSICA l’activitat 2 amb l’ajuda del diccionari mitològic que parla de la Medusa que trobareu buscant per google.  

Fer  l’activitat 3) poso exemple:   Descripció física: Sirenes, cos de dona i cua de peix. Poders:  encanteri.  Tipus: 

maligne   Relats i films: La sirenita, El golfo de la sirenas de Calderón de la barca.  Així amb el resta de noms. 

Cal acabar les preguntes de l’Odissea els capítols 19 i 20. 

Enviaré un correu electrònic  a tots aquells alumnes que quasi bé no han entregat treballs enviant la planificació 

d’aquesta matèria per tal de poder-la assolir. dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA Meet (videoconferència) 

  

2n ESO A: Dijous 28 de maig de 9h a 10h.   

2n ESO B: Divendres 29 de maig a les 11:30 
 

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

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

 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
mailto:nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com

