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PLANIFICACIÓ TASQUES 3r ESO  
SETMANA DEL 4 al 8 DE MAIG 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Feina opcional pels alumnes que tenen totes les matèries aprovades: 
 

1. a). Dues comprensions lectores / b). El text argumentatiu: teoria i activitats. 

https://www.slideshare.net/gemmaencamp/text-argumentatiu-27336120 
 

2. Trobareu les instruccions al Classroom de la matèria. Codi: (Codi: bb25scs) 

      

Feina obligatòria pels alumnes que han de recuperar la matèria i alumnes no avaluats: 
S’enviarà un correu a l’alumne amb les indicacions i les tasques de recuperació de la 1a i de la 2a avaluació. 

Es convocarà un Meet per resoldre dubtes (només alumnes amb avaluacions a recuperar): dimarts, 5 de maig a les 

10:00h 
 

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

CASTELLÀ Tant la feina opcional pels alumnes que tenen totes les matèries aprovades com les orientacions per les recuperacions les 

trobareu en un únic Classroom creat el dia 30 d’abril i que durarà la resta del curs. TOTS els alumnes heu d’entrar al 

Classroom. 

Codi NOU Classroom: 4duytg5 
Es convocarà un Meet per resoldre dubtes només als alumnes amb avaluacions a recuperar: dimarts 5 de maig a les 11:30h 

Correu personal: clara.pla@tarragona.escolateresiana.com  

https://www.slideshare.net/gemmaencamp/text-argumentatiu-27336120
mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
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ANGLÈS Els alumnes amb totes les matèries aprovades tenen la feina opcional al Classroom (codi 3tzbu3v), que consisteix 

en preparar una presentació de powerpoint sobre uns quants assignats. 
 

Els alumnes que tenen la matèria suspesa disposen d’un horari de videoconferències per tal de poder reforçar, 

resoldre dubtes i preparar la recuperació. Ens veurem els dijous a les 16:00h. 
 

Recordar també que aquest dilluns 11 de maig a les 11:00h es realitzarà l’examen del Big Challenge. Aquells que 

es van apuntar rebran un link i el podran fer des de casa. 

MATEMÀTIQUES Instrucciones en el Classroom de cada grupo (A,B o C), tanto para los alumnos que tienen que recuperar alguna 

evaluación como para los que tienen todo aprobado. 

3A: Código del Classroom zumboe3 

3B: Código del Classroom oaj54da 

3C: Código del Classroom qvqxkrm 
 

No hay programadas videoconferencias. Son a demanda. Cuando un alumno tenga dudas, manda un mail a la 

profesora y se le resolverá la duda por la vía más adecuada. 

mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS  Pels que ho teniu tot aprovat: hi haurà feina voluntària al Classroom 

 Pels que teniu la recuperació de la 2a avaluació:  

- Des de setmana santa teniu unes activitats al Classroom. 

- Entregar les activitats al Classroom el 8/5/20. 

 Pels que teniu la recuperació de la 1a avaluació:   

            - Fer les activitats que es penjaran al Classroom. 

            - Entregar les activitats abans del 15/5/20 a les 17:00h 

   Pels que teniu algun No avaluat: rebreu un correu amb les especificacions. 
 

SI TENIU DUBTES ENVIEU-ME UN E-MAIL I ELS RESOLDREM. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

mailto:mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com
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EDUCACIÓ FÍSICA Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. Fer la tasca, que properament, 

s'enviarà al Classroom. Aquesta tasca és optativa. 

El codi és  eljsbxz 
 

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

3r ESO B - Els alumnes que tenen suspesa la Biologia s'envien les instruccions amb un document  al correu de 

l’alumne. MEET dimarts 5 a les 9:00h per comentar les instruccions i dubtes.  

3r ESO A- Els alumnes que tenen totes les matèries aprovades o ja han acabat els exàmens de recuperació, tindran 

una tasca voluntària. Les instruccions s’envien pel correu de l’escola. NO HI HA MEET. 

FÍSICA I QUÍMICA Alumnes amb tot aprovat: 

 Formulació i nomenclatura inorgànica. Rebran vídeo explicatiu i material necessari pel Google Classroom 

(codi ucotgsz) el proper dimarts 5 de maig. No hi hauran videoconferències programades, però si els alumnes 

ho requereixen poden dirigir-se la professor al correu roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com i es 

solucionaran els dubtes per correu, sessió virtual… segons convingui. 

Alumnes amb la matèria pendent de recuperació (3r A): 

 El dijous 7 de maig a les 10:00h disposaran de 1h per fer un test dels temes 1, 2, 3 i 4. 

 El dijous 14 de maig a les 10:00h disposaran de 1h per fer un test dels temes 5, 6 i 7. 

 Els alumnes es connectaran via ZOOM amb el professor i seguiran les instruccions del professor. Podran 

tenir al davant apunts, llibre, llibreta… Durant la realització dels tests estaran amb el vídeo i l’àudio 

connectats amb el professor pels possibles dubtes que puguin sorgir durant la seva realització. Es recomana 

que l’alumne disposi de llibreta, bolígraf o llapis i calculadora pels càlculs. Als nous criteris que es 

publicaran hi ha més informació. 
 

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

TECNOLOGIA 3r ESO A: Indicacions al Classroom (cal entregar TOTS el tests, són 4 en total) 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

 

mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com
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3 ESO B: S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

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

Els alumnes suspesos del primer quadrimestre de 3r ESO B (part del professor Xavi) han de fer una feina que està al 

Classroom de suspesos. 

RELIGIÓ Grups: A / B → Tot aprovat 

Finalitzar les activitats pendents 

Consultar Classroom → Codi: b5tz6wl 

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

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

Grups:  B → recuperació  

Entregar el treball de recuperació → Entrega al Classroom 

Consultar Classroom → Codi: b5tz6wl 

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

MÚSICA  Classe virtual: Aquesta setmana no hi haurà classe virtual. 

 S’enviarà un correu als alumnes amb la 1ª i/o 2ª avaluació suspeses amb indicacions sobre la recuperació. 

 Els alumnes que no van a recuperacions trobaran diverses tasques voluntàries al classroom.  

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

PROJECTE 

STEM/TALLER 

LABORATORI 

S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial.  

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

TALLER D’ANGLÈS La feina opcional d'anglès també s’inclou al taller d'anglès. 

TALLER DE 

CASTELLÀ 

 Feina voluntària → Tot aprovat 

 Feina obligatòria → No aprovat → finalitzar les tasques proposades al Classroom 

 Indicacions al Classroom → Codi: he77nwt 

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

mailto:tecnologia3eso@tarragona.escolateresiana.com
mailto:cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com
mailto:joan.aguila@tarragona.escolateresiana.com
mailto:cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com
mailto:nuria.capella@tarragona.escolateresiana.com
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ALEMANY  Classe virtual: Aquesta setmana no hi haurà classe virtual. 

 La feina voluntària per a la setmana es publicarà al classroom. 

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

EMPRENEDORIA Trobareu tota la informació i les tasques a realitzar al classroom:  

 Feina opcional pels alumnes amb totes les matèries aprovades.  

 Com recuperar les avaluacions suspeses.  
 

Si teniu dubtes em podeu trobar al e-mail.  

Correu: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com  

TUTORIA Grup A → no hi haurà classe  

 

mailto:kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com
mailto:edith.lando@tarragona.escolateresiana.com

