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PLANIFICACIÓ TASQUES 3r ESO  
SETMANA DEL 15 al 19 DE JUNY 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Videoconferències (les programaré abans per G. Calendar): 
 

3r ESO A (grup-classe): Dimarts, 16 de juny a les 11:30h. 

3r ESO B (grup-classe): Dimarts, 16 de juny a les 10h. 

-Resoldre dubtes de les tasques de la setmana anterior. Classroom. Codi: bb25scs. 

-Meet de comiat. 

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

CASTELLÀ Meet (Enllaç a classroom uns minuts abans). 

3r A Dijous 18 a les 12:30h 

3r B Dijous 18  a les 12:30h 

3r C Dijous 18 a les  12:30h 

Teniu una tasca voluntària. La tasca opcional 3. 

Termini d’entrega: 17 de juny. 

clara.pla@tarragona.escolateresiana.com  

 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
mailto:clara.pla@tarragona.escolateresiana.com


 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

 
ANGLÈS Farem videoconferència per l’aplicació MEET 

3r ESO A dimecres a les 12’30  

3r ESO B dimarts a les 9’15h 

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. 

Email:mercedes.jarava@tarragona.escolateresiana.com 

Una  clase programada para los tres grupos a la vez 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:miércoles  17 de junio a las 10h.  Código del classroom zumboe3 

3B:miércoles  17 de junio a las 10h. .Código del classroom oaj54da 

3C: miércoles  17 de junio a las 10h. Código del classroom qvqxkrm 

SOCIALS Farem un meet segons aquest horari: 

3rA dimarts 9h 

3rB dimecres 9h 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

Meet voluntari per fer la presentació de l'última tasca lliurada. 

*Enviar correu previ al professor per concretar assistència. 
Disponibilitat del professor: 

Dilluns 15 i dimarts 16, matí i tarda. 

Dimecres 17 i dijous 18, a la tarda. 

Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. 

Email: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Pels que no teniu recuperació  

Una vegada finalitzat el contingut d’anatomia, aquesta setmana cal fer un treball d’investigació del Coronavirus 

(Covid 19). 
Les instruccions les enviaré per correu. 
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Email: montse.carrera@tarragona.escolateresiana.com 

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... 

 Dimarts: Sessió virtual a les 12:30h. 

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

TECNOLOGIA 3r ESO A: Els que no han entregat el projecte “Dissenya i construeix una estructura”  teniu aquesta darrera setmana per 

fer-ho, encara que sigui fora de temps. 

El proper curs haureu de baixar a l’aula de tecnologia a recollir el vostre material.  

Gràcies a tots pel vostre esforç, gaudiu d’un bon estiu amb mesures d’autoprotecció. 

Correu: javier.borras@tarragona.escolateresiana.com  

RELIGIÓ Grups: A / B 

Veure la pel·lícula: Camino a la escuela 

Fer activitats: dossier 

Consultar Classroom → Codi: b5tz6wl 

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

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

MÚSICA  Sessió virtual: 

o 3er ESO A i B: dijous a les 11:00 h 

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

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

PROJECTE 

STEM/TALLER 

LABORATORI 

Taller de laboratori: inclòs en 

biologia                                                                                                                                                            

T. ANGLÈS Al mateix classroom d’anglès trobaran la feina. 
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T. CASTELLÀ Indicacions al Classroom → Codi: he77nwt 

Entregar dossier llibre. Correu professora: cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com  

ALEMANY  Classe virtual: Dilluns de 15:00 a 16:00h. 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. 

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

EMPRENEDORIA Aquesta setmana acabarem  amb les presentacions, tindrem el meet el dimarts a les 16h.  

Per dubtes teniu 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  
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