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PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  

SETMANA DEL 20 AL 24 D’ABRIL 

 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Repassar les explicacions sobre les subordinades substantives (comentarem els exercicis a classe).  

Sobre Pigmalió: Com entenen l’educació aquests personatges: el professor Jordana, el coronel Fontanella, 

la senyora Mercè? Podeu buscar la resposta en aquells diàlegs en què es parla d’educació (podeu copiar alguna 

frase que considereu important i comentar-la). Cal compartir-ho per escrit.   

Els alumnes que no tenen aquesta lectura, han de fer una redacció sobre l’educació: Com penses tu que ha de 

ser l’educació?    

Meet dimecres i dijous, cada grup a la seva hora habitual. 

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com   

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

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

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

- Oraciones subordinadas sustantivas (se trabajarán en las clases virtuales y se mandará alguna tarea para 

que practiquen individualmente este contenido gramatical). 

- Tarea voluntaria ( Día del Libro): colgar en el instagram literario un vídeo o audio recitando un poema y 

justificando la elección (trabajo individual). 

Clases virtuales programadas: 

4ºA: martes 21 a las 16h 

4º B: miércoles 22 a las 12:.30h 

4º C: miércoles 21 a las 9h. 

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: itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com  
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 ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. Get Worksheet 6.3 and ex. pg. 77 SB ready. Zoom session 4th A: 

Monday 09.00 a.m. ; 4th B: Monday 10.00 a.m. I’ll send e-mail with code when ready.  

My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com  Stay safe! 

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 Dimarts 21 abril a les 10 h i divendres 24 abril  a les 11:30 h 

Grup B Dimarts 21 abril a les  16 h i divendres 24 abril  a les 10 h 

Grup C Dilluns 20 abril a les 16:00 h i dimecres 22 abril a les 12:30 h 

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: 

● 4t ESO A (dijous a les 12:30h) 

● 4t ESO B (dijous a les 11:30h) 

Enviaré l’enllaç al correu uns minuts abans. 

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

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència ( MEET ). S’enviarà enllaç el mateix dia. 

DATES                           

           .  4t A Dijous 23, d’11:30 a 12:25h. 

           .  4t B Dijous 23, de 12:30 a 13:20h. 

 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i llegir la tasca indicada en el 

classroom. El codi és 5j6cx2m  
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 E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Hola! Com esteu? 

Aquesta setmana us proposo que elaboreu un mindmap del tema 5. A la pàgina 51 del vostre llibre de text teniu 

un exemple. Procureu no copiar-lo i elaboreu-ne un al vostre estil, ok?  

 

Us deixo aquest link que us mostrarà com es pot fer un bon mapa mental. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM 

 

Podeu fer servir un sol foli o, si el necessiteu fer més gran, podeu enganxar dos fulls junts. 

 

Farem meet (fonamentalment per a dubtes): 

4A: dilluns a les 11:30h. 

4B: dilluns a les 9:15h. 

Si veieu cap incompatibilitat en les hores, m’ho dieu i les canviem. Serà un meet en el que us donaré 

orientacions sobre la tasca encomanada. 

 

Ja sabeu que estic a la vostra disposició a través del e-mail o programant un meet quan el necessiteu (com a 

professor de Religió però també com a Director Pedagògic). 

jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com 

 

Molts ànims! 

TPMC Mireu el classroom. 

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   
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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 o diapositiva una imagen con el 

eslogan y la expresión latina que les represente. 

- El juego se realizará a la vuelta del confinamiento o virtualmente. 

Clase virtual: 

- Martes 21 a las 12.30h 

 

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

ejercicio gramatical y de traducción 

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

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Indicacions a través de document enviat pel correu oficial de l’escola.  

Continuarem amb biologia molecular, introduirem mutacions. 

Classe virtual: dimarts, a les 9:00h. Ens connectarem per Meet i 5 minuts abans rebràs el link per correu. 

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… 

● Fer els exercicis 11, 12 i 13 del dossier. 

● Sessió virtual el dimarts 21 a les 12:30h per correcció dels exercicis i dubtes. 

● Llegir els punts 7.4 (Àcids, bases i reaccions de neutralització) i 7.5 (La velocitat de les reccions 

químiques). 

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 
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 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   

VISUAL I PLÀSTICA Treball a realitzar: fer un punt de llibre o un separador de manera que us identifiqui . 

Material que necessitem: cartolina, paper de colors, retolador, fotografies, paper adhesiu per protegir-lo. 

Envio enllaç per donar idees https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftotnens.cat%2Fcreatius-

punts-de-llibre-per-fer-amb-els-

nens%2F&psig=AOvVaw0LGzPxwvHmU1uCfmy7QYLS&ust=1586342742510000&source=images&cd=vfe

&ved=2ahUKEwiA4cWukdboAhVYwIUKHf5uAXMQr4kDegUIARCvAQ 

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

El dimecres, a les 11:30h ens veiem via Google Meet, per si hi ha dubtes. Enviaré enllaç al correu. 

TUTORIA Farem la tutoria el divendres a les 9:15h, cada tutora us enviarà l’enllaç del google meet. 
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