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PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Llegir l’acte 3r de Pigmalió. Resumir l’acció (què passa, on i quan passa). Repassar els fragments en què parla 

Roseta i fer un recull de les expressions que diu, explicant el sentit o la correspondència en llengua estàndard. 

Compartir-ho pel drive.   

Els alumnes que no tenen aquesta lectura, faran una redacció (150 paraules) sobre aquest tema: Com ens ha 

canviat la vida el COVIT-19? Compartiu-la pel drive. 

CASTELLÀ Indicaciones en el classroom. 

ANGLÈS Instructions via e-mail. 

MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom. Programades 4 sessions.  

Continuarem treballant la divisió de fraccions algebraiques. 

Començarem a treballar la suma i resta de fraccions algebraiques. 

Els exercicis que heu de realitzar estan posats en el classroom. 

SOCIALS Mirar classroom de la matèria 

EDUCACIÓ FÍSICA 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. 

 

Descarregueu aquest document per realitzar les activitats que més us agradin.  

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
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 RELIGIÓ Com va tot? Espero que us trobeu bé. 

Aquesta setmana, una vegada vista la pel·lícula, us proposo fer les següents activitats: 

- Lectura atenta de la pàgina 46 i 47 del llibre. 

- Pàgina 47 ex 3 (només cal que busqueu la foto, l’enganxeu en un word i respongueu els apartats de la 

pregunta). 

Us posaré al classroom un espai corresponent a la tasca per tal que la pengeu, ok? 

Si teniu algun dubte sobre la pel·li, podeu contactar amb mi via e-mail o, si necessiteu debatre algun tema, 

podem fer un meet. Al vostre criteri. 

Aneu fent, amb tranquil·litat. Qualsevol dubte o problema, a la vostra disposició. 

TPMC 4t ESO A: acabar la pel·li i fer la fitxa amb les preguntes (classroom). 

4t ESO B: fer una llista de 10 preguntes de coses que us agradaria saber i no sabeu. En general. Envieu-me el 

document amb la llista. 

PROJECTE STEM  

ECONOMIA S’enviarà un correu als alumnes. 

LLATÍ Indicaciones en el classroom. 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Indicacions a través del correu oficial de l’escola. Continuarem amb l’evolució, treballant la base genètica de la 

variabilitat, l’apartat de les proves de l’evolució, adaptació i especiació i la teoria sintètica. 

FÍSICA I QUÍMICA Seguir indicacions de cada dia de classe al Google classroom (codi jz33b2d). Allà es proposaran vídeos 

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

ALEMANY Indicacions al classroom. Continuem amb la lectura del llibre. 

TECNOLOGIA S’enviarà un correu als alumnes. 

VISUAL I PLÀSTICA 

Dilluns, 12:30 a 13:20h 

Bon dia a tothom. 

El treball a realitzar és el següent: 
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 Dimecres, 11:30 a 12:25h 

Divendres, 8 a 9h 

 

 

Dilluns: llegir i resumir pàg. 58, 59, 60 i 61. Fer exercici núm. 5, pàg. 62. 

Dimecres: fer l’exercici núm. 15, pàg. 67 i l’exercici 19, pàg. 69. De l’1 al 5. 

Divendres: fer exercicis del 6 al 16 (pàg. 69). Aquest material l’heu d’entregar el primer dia que tornem i 

tinguem classe. I cal que feu un document drive així vaig veient els exercicis i els resums que esteu fent. Penseu 

que tot el que esteu fent serveix per la nota de la preavaluació. Si ja havíeu fet els resums de forma manual i els 

exercicis anteriors doncs feu foto amb el mòbil i m’ho envieu però els pròxims millor en document. Corregiré i 

podreu veure-ho més ràpid. Cuideu-vos molt.  

 


