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 PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO 

SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Llegir l’acte 4t de Pigmalió. Escollir els fragments del diàleg que siguin més importants i comentar-los, per 

escrit. Compartir-ho pel drive.  

Fer els exercicis del llibre Santillana pàg. 102,  Exercicis 35, 36, 37 i pàg. 124 Exercicis 37, 38, 40. No cal 

enviar-los.  

Farem un Meet a les hores de classe de cada grup:  

dimecres 1, a les 9:00h 4t- B, a les 12:30h 4t-A  

dijous 2, a les 10:00 4t-C    

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com    

CASTELLÀ Indicaciones en el classroom. 

Email: itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

Clases virtuales programadas: 

- 4A: martes 16h. 

- 4B: lunes 16h. 

- 4C: martes 15h. 

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom.  My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com  Stay safe! 

MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom. Programades 3 sessions.  

Continuarem treballant la multiplicació, divisió, suma i resta de fraccions algebraiques. 

Dues sessions de classes virtuals per a cada grup. 

Grup A Dimarts 15 h i divendres a les 11:30h 

Grup B Dimarts 16 h i divendres a les 10:00h 

Grup C Dilluns 14 h i dijous a les 9:00h 

Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació Zoom. Rebran el codi pel classroom de la classe i la feina també 

es publicarà allà. 

L’altra hora haureu de realitzar exercicis que estaran posats en el classroom. 

noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com 
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 SOCIALS Mirar el classroom de la matèria 

Farem classes virtuals per Google Meet els següents dies: 

● 4tESOA (dijous a les 12:30h) 

● 4tESOB (dijous a les 11:30h) 

Enviaré l’enllaç uns minuts abans. 

Per a qualsevol dubte: mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 

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. 

 

"Mou-te a casa", espai a la carta, en la 2 de TVE, de dilluns a divendres de 9.00 a 9.30 i en plataforma digital. 

Interessant programa per treballar des de casa diferents tipus d'exercicis. 

● Dates videoconferència (Meet) 
            4t A Dijous 2, d’11:30 a 12:25h. 

4t B Dijous 2, de 12:30 a 13:20h. 

 

Qualsevol dubte el meu correu és franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Què tal estem? Espero ho aneu portant el millor possible. Cal tenir paciència i pensar que aquesta situació té data 

de caducitat i, si Déu vol, aviat tornarem a la normalitat… però amb una experiència viscuda que potser ens farà 

reorganitzar els nostres esquemes vitals. 

Per aquesta setmana us proposo: 

● Fer un Google Meet per comentar la pel·lícula que heu vist “Jesús, maestro de Nazaret”. Penseu en allò 

que voleu preguntar, comentar... 

4t ESO A. Normalment, tenim classe a les 8h però podem quedar dimecres a les 11.30h que crec que no 

teniu cap classe virtual (si teniu alguna cosa, aviseu i canviem dia). 

4t ESO B. Quedem dimecres a les 15.15h que acostumàvem a tenir classe. 

El link del Meet el posaré al classroom 5 minuts abans de l’hora. 

Qualsevol dubte, aclariment, si necessiteu fer més Google Meet, feu-m’ho saber. Ànims! 

jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com  
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 TPMC 4t ESO A:  mireu el classroom 

4t ESO B: mireu el classroom i farem un Google Meet el dimarts a les 11:30h. us enviaré l’enllaç minuts abans. 

Mail profe: carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes amb video tutorial  

E-mail del professor: informatica4eso@tarragona.escolateresiana.com   

ECONOMIA S’enviarà un correu als alumnes amb video tutorial  

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

LLATÍ Indicaciones en el classroom. 

E-mail: itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

Clases virtuales programadas: 

- Lunes a las 15:00h. 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Indicacions a través del correu oficial de l’escola. Un exercici de prova per saber si s’ha assolit el que s’ha fet, 

per entregar el dimarts 

Iniciem el treball de l’evolució de l’home. 

Classe virtual: dilluns, a les 11:30h. Ens connectarem per Zoom i dilluns a primera hora rebreu al correu 

electrònic el link. 

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… 

● Exercicis 25-28 de dossier. 

● “El mol” amb exercicis 1-5. 

● Sessió virtual el dijous 2 d’abril, a les 15:00h. 

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

ALEMANY ● Classe virtual: Dilluns de 12:30 a 13:20h. 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  

mailto:carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com
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 TECNOLOGIA S’enviarà un correu als alumnes amb video tutorial. 

E-mail del professor: tecnologia4eso@tarragona.escolateresiana.com   

VISUAL I PLÀSTICA 

Dilluns de 12:30 a 13:20h 

Dimecres de 11:30 a 

12:25h 

Divendres de 8 a 9h. 

 

 

Cal buscar aquest vídeo dura 5’ i podreu fer un gravat punta seca “Recicla y crea” per youtube. Envio també per 

correu electrònic. 

Cal tallar un tetrabrik de llet o suc, rentar-lo bé, eixugar-lo. Cal pensar un dibuix, utilitzar per punxó la punta del 

compàs, un escuradents, un clau, alguna cosa punxant (no us feu mal) i dibuixar sobre l’interior del brik, marcant 

fort el dibuix. 

Cal pensar  que el dibuix que feu, l’haureu de copiar al revés, ja que al passar-lo quedarà al revés. Una vegada 

heu marcat amb el punxó, cal entintar el dibuix, igual no teniu tinta però si teniu aquarel·la o alguna pintura 

podeu provar de pintar la superfície del bric amb el dibuix. No deixeu eixugar la pintura i l’escampeu i entrarà 

pel ratllat del dibuix, després amb una gasa podeu enretirar la pintura però quedarà  la que hi ha de dins dels 

buits, o ratlles. Una vegada heu fet això, cal agafar un full de dibuix o el que tingueu, una cartolina, paper d’un 

gramatge adequat. Podeu provar amb el que tingueu. I poseu a sobre del tetrabrik el full de dibuix i amb una 

cullera o un rodet de fer pastels el passeu ben fort, i obtindreu un gravat casolà. 

Si no es disposa d’aquest material, podeu fer un dibuix lliure fent un mosaic amb revistes. Una vegada heu fet el 

dibuix o el gravat, cal enviar una foto feta pel mòbil al meu correu. Al tornar farem una exposició dels treballs. 

Una abraçada. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA Divendres a les 9:15h fem un Google Meet. Us enviarem el link minuts abans. Mail profes: 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 
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