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PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  

SETMANA DEL 14 AL 17 D’ABRIL 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Llegir l’acte 5è de Pigmalió i contestar les preguntes (compartir pel drive):   

1. D’on prové el sentit del títol?  

2. Quin canvi important ha sofert Quim Fernandes?  

3. Com queda la relació de Roseta i el professor Jordana?    

Qui no tingui el llibre de lectura, que treballi el text de la pàg. 180 (Santillana) i faci exercicis 51, 52, 53 i 57 

Meet: dimecres (4B i 4A) i dijous (4C) a l’hora de classe de cada grup.  

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com  

CASTELLÀ Indicaciones en el classroom: Actividades para el mes de abril (grupales) 

1. Instagram literario: Generación del 27 y autores de posguerra (poesía, narrativa y teatro). 

2. Trabajo de investigación (diapositivas) + cortometraje sobre los autores de la Generación del 27. 

 

Clases virtuales programadas: 

4º A: martes 14 abril, a las 16:00h 

4º B: miércoles 15 abril, a las 12:30h 

4º C: miércoles 15 abril, a las 9:00h. 

 

Se trabajará gramática (análisis sintáctico). Los alumnos deberán copiar las oraciones en la libreta a medida que 

se van haciendo en la pizarra digital. 

Correo personal: itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com  

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. Zoom session 4th A - Tuesday 11.30 a.m. 4th B: Friday 12.30 p.m. I’ll 

send e-mail with code when ready. My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com  Stay safe! 
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 MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom.  

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

Dues sessions de classes virtuals per a cada grup. 

Grup A Dimecres 15 abril a les 9:00h i divendres 17 abril a les 11:30h 

Grup B Dimarts 14 abril a les 16:00h i dijous 16 abril a les 10:00h 

Grup C Dimecres 15 abril a les 12:30h i dijous 16 abril 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 

 

SOCIALS Mirar el classroom de la matèria 

Farem classes virtuals per Google Meet els següents dies: 

● 4ESO A (dijous a les 12:30h) 

● 4ESO B (dijous a les 11:30h) 

Enviaré l’enllaç al correu uns minuts abans. 

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

 

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència opcional - MEET  

(Qualsevol tipus de dubtes o aclariments, estaré a la vostra disposició).   

DATES 

4t A- Dijous 16, d’11:30 a 12:25h 

4t B- Dijous 16, de 12:30 a 13:20h 

 

Seguir amb les rutines de treball recomanades amb anterioritat i lliurar la tasca indicada en el classroom. El codi 

és 5j6cx2m  

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 
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 RELIGIÓ Hola, com esteu? Espero que us trobeu bé.  

Aquesta setmana analitzarem com són els deixebles de Jesús i ho farem a través de dos vídeos: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE&t=1s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=bbPKhYBaWRg (correspon a Mt 25, 14-30) 

 

Un cop has vist aquests vídeos, respon: 

- Quines són les característiques de les persones que segueixen Jesús? Digues 4 característiques i 

raona per què ho penses. 

 

A banda dels vídeos, tens les pàgines 48 i 49 que t’ajudaran també a respondre.  

Us obriré una tasca al classroom per tal que pengeu l’activitat. NO M’ENVIEU RES PER MAIL, POSEU-HO 

AL CLASSROOM. 

 

Videoconferències. Invitació prèvia al classroom 5 minuts abans. 

4A: dimecres a les 10h. 

4B: dijous a les 16h. 

Són hores d’altres matèries. Si veieu incompatibilitats, m’ho dieu. 

 

Estic a la vostra disposició via e-mail. També podem fer més videoconferències si ho necessiteu. Feu-m’ho 

saber. jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com 

TPMC Els que no ho heu fet, posar les 10 preguntes que us feu en el document del Drive. Si no ho ompliu tots no 

podem seguir. Ho teniu al classroom. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

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

ECONOMIA S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bbPKhYBaWRg
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 LLATÍ Indicaciones en el classroom: Actividades del mes de abril (grupales) 

- Cada grupo deberá realizar 20/30 preguntas para el trivial latino (actividad comenzada en clase). 

- Cada grupo deberá grabar un video de presentación y plasmar en un folio una imagen con el eslogan y la 

expresión latina que les represente. 

- El juego se realizará a la vuelta del confinamiento. 

Clase virtual: 

Martes 14 a las 12:30h 

Se repasarán los tiempos verbales, los posesivos y los adjetivos. También se resolverán las dudas. 

Correo electrónico: itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com  

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Indicacions en document adjunt enviat a través del correu: montse.carrera@tarragona.escolateresiana.com  

Continuem amb l’apartat de biologia molecular. 

Classe virtual: Dimecres, 16:00h. Ens connectarem per Meet i us enviaré el link per correu 5 minuts abans. 

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… 

● Reaccions químiques: ajust i càlculs estequiomètrics. Exercicis 9 i 10 del dossier. 

● Sessió virtual amb dubtes el divendres 17 d’abril, a les 10:00h (no és l’hora ni dia habitual, però s’agafa 

aquest dia perquè el dijous els alumnes tenen força hores virtuals). 

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

ALEMANY ● Classe virtual: Dimecres d’11:30 a 12:25h. 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  

TECNOLOGIA S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial. 

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

Dilluns, 12:30 a 13:20h 

Dimecres, 11:30 a 12:25h 

Divendres, 8 a 9h. 

 

Creació d’un Knolling 

Knolling qué es y cómo iniciarse en fotografía de objetos ... 

www.xatakafoto.com › trucos-y-consejos › k. 

Indicacions correu electrònic: dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

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

E-mails professores: 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 

 

 

 

 

 

https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/knolling-que-como-iniciarse-fotografia-objetos-meticulosamente-ordenados
https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/knolling-que-como-iniciarse-fotografia-objetos-meticulosamente-ordenados
https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/knolling-que-como-iniciarse-fotografia-objetos-meticulosamente-ordenados
https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/knolling-que-como-iniciarse-fotografia-objetos-meticulosamente-ordenados
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com

