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PLANIFICACIÓ TASQUES 3r ESO  
 

SETMANA DE L’1 al 5 DE JUNY 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Videoconferència (la programaré abans per G. Calendar): 
 

3r ESO A: Dimarts, 2 de juny a les 11:30h. 

3r ESO B: Dilluns, 1 de juny a les 10h. 

3r ESO C: Dimarts, 2 de juny a les 10h. 

Lèxic: locucions i frases fetes + 3 dictats de l’app de dictapp: https://teresianestarragona.dictapp.cat  

Per fer les tasques, consulteu les indicacions al Classroom. (Codi: bb25scs). 

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

CASTELLÀ Meet (Enllaç a classroom uns minuts abans). 

3r A Dijous 4 a les 12:30h 

3r B Dimecres 3 a les 11:30h 

3r C Dijous 4 a les 11:30h 

Feina obligatòria amb les orientacions al classroom. 

Termini d’entrega: 6 de juny. 

clara.pla@tarragona.escolateresiana.com 

ANGLÈS Farem videoconferència per l’aplicació MEET 

3r ESO A dilluns a les 12’30  

3r ESO B dimarts a les 9’15h 

Trobaran també les activitats pel classroom d’anglès. 

https://teresianestarragona.dictapp.cat/public/login
mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
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Per si no tenen el meu correu: miriam.bonancia@tarragona.escolateresiana.com 
 

Speakings (Rebreu l’enllaç del meet per correu uns minuts abans de la Clara Pla) 
3r ESO A  dilluns 1 de juny a les 12:30 de l’Àlex Adserà al Pol Fort 

                  dilluns 1 de juny a les 12:55 del Daniel Gálvez a la Sofía Villalonga 

3r ESO B  dimecres 10 de juny a les 12:30 del Marc Andreu a la Marina Mauri 

                  dimecres 10 e juny a les 12:55 del Lluís Montanyà al Danila Zagvozkin 

MATEMÀTIQUES RECUPERACIÓN de la 1ª y 2ª evaluación el viernes 5 de junio a las 10h, por videoconferencia. Os enviaré el link por 

el Classroom un poco antes a los alumnos que tenéis que hacerlas.  

Para todos, indicaciones en el classroom. 

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

Una  clase programada 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: viernes 5 de junio a las 12:30h Código del classroom zumboe3 

3B: martes 2 de junio a las 11:30h Código del classroom oaj54da 

3C: miércoles 3 de junio a las 11:30h Código del classroom qvqxkrm 

SOCIALS Recordeu, dimarts 2 de juny a les 10h hi ha la recuperació. Cal tenir dispositiu amb càmera i el llibre, disposareu d’1 

hora per a fer l’examen amb el llibre. 

Per tota la classe: farem un meet segons aquest horari: 

3r ESO A: dimecres a les 9h 

3r ESO B: dimecres a les 10h 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

EDUCACIÓ FÍSICA Aquesta setmana no hi haurà meet. 
Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i fer la última tasca assignada al 

classroom. Data límit de lliurament el 5 de juny. El codi és eljsbxz 

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

mailto:miriam.bonancia@tarragona.escolateresiana.com
mailto:mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com
mailto:carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
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BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Indicacions a través de document enviat pel correu oficial de l’escola.  

Treballarem el tema 7. La reproducció humana 

Videoconfèrencia divendres a les 10:00h.  

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... 

 Dimecres: Sessió virtual a les 15h per explicar els circuits elèctric en sèrie i paral·lel. 

 Dijous: fer exercicis 14, 15, 54, 55. 
 Divendres: fer exercicis 56, i 57. 

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

TECNOLOGIA  3r ESO A: Continuar amb el projecte “Dissenya i construeix una estructura”  (Indicacions al classroom) 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

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

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

RELIGIÓ Grups: A / B 

Llegir pàgina 64-65 

Fer activitats: document penjat al Classroom 

Consultar Classroom → Codi: b5tz6wl 

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

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

MÚSICA  Sessions virtuals: 

o 3er ESO A: dijous a les 10:00 h 

o 3er ESO B: dijous a les 16:00 h 

 El codi d’accés a la sessió virtual el rebran 5 minuts abans de l’inici de classe en el classroom. 

 Durant la setmana hauríeu de treballar amb la tasca “Virtual trip to nationalist music” o el “Compositors 

nacionalistes” 

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

mailto:roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com
mailto:javier.borras@tarragona.escolateresiana.com
mailto:tecnologia3eso@tarragona.escolateresiana.com
mailto:cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com
mailto:joan.aguila@tarragona.escolateresiana.com
mailto:nuria.capella@tarragona.escolateresiana.com
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PROJECTE STEM 

T. LABORATORI 

T. Laboratori: indicacions a biologia 

T. ANGLÈS Al mateix classroom d’anglès trobaran la feina. 

T. DE CASTELLÀ Indicacions al Classroom → Codi: he77nwt 

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

ALEMANY  Classe virtual: Dilluns de 9:00 a 10:00h. 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  Farem el meet el dimarts a les 16h, uns minuts abans us enviaré el link a través del classroom.  

 Comencem presentacions sobre els vostres treballs 

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

TUTORIA 3r ESO A 

Divendres de 9h a 10h → Meet 
Correu tutora 3r ESO A: cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com  

 

 

 

 

 

 

 

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