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PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO 

SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ 

 

MATÈRIA  HORES PRESENCIALS INSTRUCCIONS 

CATALÀ Les de classe Acabar de llegir el 1r acte de Pigmalió i llegir el 2n. Fer el mateix de tots dos: resum 
de l’acció (què passa?), indicar on i quan passa (lloc concret, moment històric i 
estació de l’any).  
Fer una llista dels personatges que apareixen en els actes 1r i 2n, per ordre 
d’importància, i redactar una breu descripció de cada un (aspecte físic, caràcter, 
ofici, algun tret destacable…)  
L’alumne que tingui material diferent  farà el mateix amb el seu llibre de lectura (el 
que indica la negreta). 

CASTELLÀ Las horas de clase Indicaciones en el Classroom. Programadas cuatro sesiones. Código: nkrkp2u 

ANGLÈS Les hores de classe  
especialment el dilluns 
entre 9:00 i 11:00h 

SB pg. 67. Write a competition entry about the most incredible place you have ever 
visited following the plan (100 words). More ideas on pg 47 WB. Share it with me.  
Do pg. 68-71 SB & pg. 48-49 WB 

MATEMÀTIQUES Les hores de classe. Indicacions al classroom. Programades 4  sessions.  
Continuarem treballarem el bloc d’exercicis que us vaig donar.  
Els exercicis que heu de realitzar estan posats en el classroom. 

SOCIALS Les hores de classe 
menys la de les 8h 

Els treballs i exercicis proposats, alguns estan pendents d’entrega per alguns 
alumnes, i altres ja estaven programats per aquesta setmana, i són els següents: 

- notícia de gènere. Només els que no l’heu entregat. Indica el teu nom i el de 
la parella amb qui fas aquest treball 

- llistat de dones rellevants que surten al llibre de socials. Indica el teu nom i el 
de la parella amb qui fas aquest treball. 

- síntesi/esquema del tema 8 i els següents exercicis: pàgina 181 (ex 1), pàgina 
183 (ex 4), pàgina 185 (ex 6 i 7), pàgina 187 (ex 9), pàgina 189 (ex 13), 
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 pàgina 191 (ex 15), pàgina 193 (ex 17,18,19 i 20) per al dimarts 17 de març.  
Haureu d'enviar la feina durant la setmana al correu electrònic de la vostra 
classe i que són els següents: 

4ESOAsocials@tarragona.escolateresiana.com 

4ESOBsocials@tarragona.escolateresiana.com 

Alguna altra indicació, grupal o individual, es farà través del correu del col·legi. 

EDUCACIÓ FÍSICA Les hores de classe Recomanacions d'hàbits saludables, a través d'exercicis aeròbics, de coordinació i 
tonificació muscular (força-isomètrics). 
Crear rutines de treball tipus circuit, amb variants d'exercicis. Realitzar en dies 
alterns, amb una durada entre 30 '- 45 ' per sessió. 

RELIGIÓ Dilluns a les 9h 
Dimecres a les 15h 
(i també podem convenir 
un altre moment, avisant-
me el dia abans a través 
del e-mail). 

Heu de continuar veient 2h més (l’equivalent a dues classes) de pel·lícula. Us deixo 
el link https://www.youtube.com/watch?v=7Mv_Nun4kwU&t=3401s (primera part) 
https://www.youtube.com/watch?v=21soW1f94XE&t=485s (segona part) 
Comenceu a on ens havíem quedat i avanceu aquestes 2h més. 
Recordeu que us heu de fixar en les crides que hi surten (interiors i exteriors). En 
principi, durant aquesta setmana estava previst acabar la pel·lícula, si no fos 
possible, continuaríem una mica la setmana següent. 

TPMC Les hores de classe 4t ESO A: seguir mirant la pel·lícula. Anàvem pel minut 12. No cal que la mireu 
sencera, que ja teniu prou feina. Penseu que ha d’estar vista pel dia 27 de març, us la 
podeu organitzar com us vagi bé. 
4t ESO B: acabar la feina de Picasso 

PROJECTE STEM Les hores de classe S’enviarà un correu als alumnes. 

ECONOMIA Les hores de classe S’enviarà un correu als alumnes. 

LLATÍ Las horas de clase Entregar la actividad sobre la película proyectada en clase. 
Indicaciones en el classroom. Programadas tres sesiones. Código: bwoql6c 

mailto:4ESOAsocials@tarragona.escolateresiana.com
mailto:4ESOBsocials@tarragona.escolateresiana.com
https://www.youtube.com/watch?v=7Mv_Nun4kwU&t=3401s
https://www.youtube.com/watch?v=21soW1f94XE&t=485s
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 BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

Dilluns 11:30h a 12:30h 
Dijous 16 a 17h 

A través del correu electrònic oficial de l’escola 

FÍSICA I QUÍMICA Dilluns (15h) 
Dimarts (12:25h) 
Dijous (15h) 

Indicacions a Google Classroom (codi jz33b2d) 

ALEMANY Dilluns de 12:30h a 13:20h 
Dimecres d’11:30h a 
12:25h 
Divendres de 8h a 9h 

Indicacions al classroom.  
Atenció: Indicacions especials pels que teniu tasques pendents. 
 

TECNOLOGIA Les de classe S’enviarà un correu als alumnes. 

EVP Dilluns de 12:30 a 13:20h. 
Dimecres d’11:30 a 12:25h. 
Divendres de 8 a 9 h. 

Bon dia a tothom! 
El treball a realitzar és el següent: 
(Dilluns) Llegir i resumir el tema 3, el missatge visual pàg. 48 i 49 i feu l’exercici 2 i 3. 
(Dimecres)  Llegiu i resumiu pàg. 50, 51, 52 i 53 i feu l’exercici núm. 4 de la pàg. 51. 
(Divendres) Llegiu i resumiu pàg. 54, 55, 56 i 57 i feu l’exercici pàg. 65 el núm. 11. Els 
resums i els exercicis cal fer-los bé. És per la pre-avaluació. Cuideu-vos molt. Una 
abraçada online.  

 

 


