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PLANIFICACIÓ TASQUES 3r ESO 

SETMANA DEL 20 AL 24 D’ABRIL 

 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Explicació de la feina que cal fer per videoconferència i correcció dels exercicis de la setmana anterior 

(la programaré abans per G. Calendar) 

 

3r ESO A: Dilluns 20 d’abril a les 9h 

3r ESO B: Dilluns 20 d’abril a les 10h 

3r ESO C: Dimarts 21 d’abril a les 10h  

 

Ortografia. La ela geminada i la lletra hac. Mirar les orientacions per a fer els exercicis al Classroom 

(Codi: bb25scs). 

 

Correu personal: ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com  

CASTELLÀ Clase virtual: 

3º A: miércoles 22 a las 10h 

3º B: martes 21 a las 10h 

3º C: martes 21 a las 11.30h 

 

Se trabajará la gramática (análisis sintáctico). Todos los alumnos deberán copiar en sus libretas las oraciones 

trabajadas durante la sesión. También se resolverán dudas y se corregirán los ejercicios pendientes. 

 

Correo personal: itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com  
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 ANGLÈS Farem videoconferència per l’aplicació MEET 

3r ESO A dijous a les 16h 

3r ESO B dimarts a les 9:15h 

 

També disposen de dues hores per dubtes individuals: 

3r ESO A dilluns a les 12:30h 

3r ESO B dimecres a les 15:00h 

Trobaran també les activitats pel classroom d’anglès. 

Per si no tenen el meu correu: miriam.bonancia@tarragona.escolateresiana.com 

MATEMÀTIQUES Indicaciones en el classroom. 

E-mail: mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 

Dos clases programadas para cada grupo por videoconferencia a través del Google Meet. Se pondrá el link de 

cada sesión en el Classroom de cada grupo 5 minutos antes de empezar. 

3A: martes 21 a las 10h y viernes 24 de abril a las 12:30h. Código del classroom zumboe3 

3B: lunes 20 a las 9h y jueves 23 de abril a las 11:30h. Código del classroom oaj54da 

3C: lunes 20 a las 10h y jueves 23 de abril a las 12:30h. Código del classroom qvqxkrm 

Al acabar cada sesión, se compartirá por el classroom el documento trabajado. 

SOCIALS Haver fet els deures manats la setmana passada (classroom). 

Farem un google meet (minuts abans us envio l’enllaç). 

3rA: dilluns 13:20h 

3rB: dilluns 16h 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia. 

DATES                           

           .  3r A Dimecres 22, de 16:00 a 17:00h. 

           .  3r B Dimarts 21, d’11:00 a 11:30h. 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu  recomanades amb anterioritat i llegir la tasca indicada en el 

classroom.  El codi és eljsbxz 
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 E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

BIOLOGIA I GEOLOGIA Indicacions a través de document enviat per el correu oficial de l’escola.  

Treballarem el tema 6. L’aparell locomotor. 

Classe virtual: dimecres 9:00h. Ens connectarem per meet i 5 minuts abans rebreu el link per correu. 

FÍSICA I QUÍMICA Seguir indicacions de cada dia de classe al Google classroom (codi ucotgsz). Allà es proposaran vídeos 

explicatius, amb correcció d’exercicis, deures, classes virtuals... 

● Reaccions a la vida quotidiana (exercicis 50 i 51 pàgina 127). 

● Llegir pàgines 118 i 119 sobre “La velocitat en les reaccions químiques” i fer resum. 

● Llegir pàgines 120-123 sobre “La química i el medi ambient” i “La química i el progrés”. 

● Sessió virtual el divendres 24 a les 11:30h per dubtes. 

Per qualsevol dubte enviar e-mail a roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com  

TECNOLOGIA 3r ESO A: Indicacions al classroom (Teoria Estructures i test 3). Cal entregar el test 2 abans del dimarts 21 i 

alguns encara han d’entregar els apunts de classe. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

3r ESO B: S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial  

E-mail del professor: tecnologia3eso@tarragona.escolateresiana.com   

RELIGIÓ Grups: A / B 

Pel·lícula: Soul Surfer 

Fer activitats: document penjat al Classroom 

Classe: dijous 09:00 → Meet 

Consultar Classroom → Codi: b5tz6wl 

Correu professors: cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com (Grup B) 

                               joan.aguila@tarragona.escolateresiana.com (Grup A) 

MÚSICA Sessions virtuals: 

○ 3r ESO A: dilluns a les 11:30 h 

○ 3r ESO B: dilluns a les 12:30 h 
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 ● El codi d’accés a la sessió virtual el rebran 5 minuts abans de l’inici de classe en el classroom. 

● La feina per la resta de la setmana s’explicarà al final de la sessió virtual i es publicarà al classroom. 

● Correu professora: nuria.capella@tarragona.escolateresiana.com 

PROJECTE 

STEM/TALLER 

LABORATORI 

3r ESO B: S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial.  

E-mail del professor: tecnologia3eso@tarragona.escolateresiana.com   

Inclòs a les indicacions de biologia. 

TALLER D’ANGLÈS Al mateix classroom d’anglès trobaran la feina. 

TALLER DE CASTELLÀ Indicacions al Classroom → Codi: he77nwt 

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

ALEMANY ● Classe virtual: Dimarts de 16:00 a 17:00h. La classe es farà a través de Google Meet. Els alumnes 

rebran el codi d’accés 5 minuts abans de l’inici de la classe en el classroom. Material que cal tenir a 

prop de l’ordinador: Kursbuch i Arbeitsbuch, material per escriure i prendre apunts. 

● La feina per a la resta de la setmana s’indicarà durant la classe virtual i després es publicarà al 

classroom. 

● Correu professor: kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com  

EMPRENEDORIA Les tasques a realitzar les teniu al classroom de la matèria. 

Farem classe virtual a través de l’aplicació Meet els següents dies: 

Dimarts a les 16:00h amb 1r ESO B 

Rebreu l’enllaç per entrar a la videoconferència al Classroom cinc minuts abans de que comenci la classe. 

Recordeu que tots heu d’estar al Classroom. 

Per qualsevol altre dubte el meu correu és: edithlando@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA 3r ESO A 

Divendres de 9:00 a 10:00h 

Meet (videoconferència) 

Correu tutora: cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com  
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 3r ESO B 

Divendres a les 11:30h 

 

 


