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 PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  

SETMANA DEL 27 al 30 D’ABRIL 

 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Escolliu un personatge de Pigmalió i expliqueu com actua i es desenvolupa al llarg de l’obra. Seria bo que 

poséssiu exemples dels diàlegs que justifiquin allò que dieu. Compartiu-m’ho al mateix Drive que teniu obert, i 

m’aviseu pel correu quan estigui enviat.   

Alumnes que no tenen llibre: REDACCIÓ: L’educació pot canviar-nos la vida? (125 paraules) 

Repassar la teoria de les subordinades, continuarem comentant exercicis al Meet (dimecres B/A, dijous C) 

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: concurso literario Sant Jordi virtual 2020 (último día de entrega 1 de mayo) 

Clases virtuales programadas: 

4ºA: martes 28 a las 16:00h 

4º B: miércoles 29 a las 12:30h 

4º C: miércoles 29 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. Get Worksheet Conditional Clauses ready.  Meet 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! 
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MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom.  

Treballarem les funcions. 

Dues sessions de classes virtuals per a cada grup. 

Grup A Dimarts 28 abril a les 9:00h i dimecres 29 abril a les 9:00h 

Grup B Dimarts 28 abril a les 16:00h i dijous 30 abril a les 10:00h 

Grup C Dilluns 27 abril a les 16:00h i dimecres 29 abril a les 12:30h 

 

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: 

● 4tESO A (dijous a les 12:30h) 

● 4tESO 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 - classe virtual (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia.         

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

           .  4t B Dijous 30, 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 (Suport Vital Bàsic). El codi és 5j6cx2m  

 

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 
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RELIGIÓ Hola! Què tal!  

Aquesta setmana començarem el tema 6 del llibre. Parlarem de les persones que són els nostres referents i, en 

especial, del referent de Jesús. 

Tasca que farem: 

- Mira el link de “Fes+que mirar… Inside out”, pàg. 55. Observa el que diuen sobre les emocions. 

- Llegeix la informació que surt en aquest link i valora quina idea transmet sobre l’ús de la raó i sobre l’ús 

de les emocions. 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20160411/401021583313/una-mala-persona-no-llega-nunca-a-

ser-buen-profesional.html 

Obriré una tasca al classroom per tal que pugueu penjar les activitats. 

 

Estic a la vostra disposició a jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com 

TPMC Farem classe virtual en les hores següents: 

4t ESO A: dimecres 10:00h (amb tutoria) 

4t ESO B: dimarts 11:30h 

S’enviarà el link minuts abans de la classe 

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   

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. 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20160411/401021583313/una-mala-persona-no-llega-nunca-a-ser-buen-profesional.html
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            Clase virtual: 

- Martes 28 a las 12:30h 

Se explicará la tercera declinación y se realizarán ejercicios gramaticales y traducciones. 

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 i treballarem les mutacions. 

Classe virtual: dilluns a les 11:30h. 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… 

● Dilluns: Fer fitxa amb 3 exercicis (3) de factors de conversió i estequiometria per entregar. Veure tasca al 

Classroom. 

● Dimarts: Sessió virtual el dimarts 28 a les 12:30h per la introducció a la formulació orgànica. 

● Dijous: Fer els exercicis d’alcans de la fitxa. 

Per qualsevol dubte enviar e-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  

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

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

VISUAL I PLÀSTICA Cal fer un retrat, rebreu instruccions per correu electrònic - classroom. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 
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TUTORIA 4t ESO A: dimecres a les 10:00h 

4t ESO B: dimecres a les 10:00h 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 
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