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PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  
SETMANA DEL 18 AL 22 DE MAIG 

 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Aquesta setmana no hi haurà meet  (si algú en necessita, que m’ho faci saber pel correu). 

Treballeu amb el Dictapp. 

Acabeu de presentar tasques pendents optatives, si voleu (els que vau tenir exàmens també podeu aprofitar). 

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com  

 

CASTELLÀ  Instrucciones en el Classroom (subordinadas sustantivas mayo).  

 Temas nuevos Instagram literario (poesía, novela y teatro actual y literatura hispanoamericana del siglo XX. 

 En la sesión virtual se corregirán las oraciones subordinadas sustantivas. Asimismo se empezarán a trabajar las 

adjetivas. 
 

Sesión virtual: 
Lunes 18: 4B, 16:00h. 

Martes 19: 4C, 15:00h. 

Martes 19: 4A, 16:00h. 

  

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

ANGLÈS Students who have to RESIT: Review of the book Tuesday 19th May at 11.30 a.m. via Meet. Instructions and activity 

scheduled on Classroom. 

Instructions via e-mail and/or Classroom for everybody and the rest of the week. 

e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com    

Stay safe! 

mailto:olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com
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MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom.  

Treballarem les funcions. 

Dues sessions de classes virtuals per a cada grup. 

Grup A: Dimarts 19 maig a les 15:00h i divendres 22 maig, a les 11:30h 

Grup B: Dimarts 19 maig a les 16:00h i divendres 22 maig a les 10:00h 

Grup C: Dilluns 18 maig a les 16:00h i dijous 21 maig 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. 

Aquesta setmana no hi haurà meet. 

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

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

DATES                           
           .  4t A Dijous 21, d’11:30 a 12:30h. 

           .  4t B Dijous 21, de 12:30 a 13:20h   

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i acabar de fer, qui vulgui, les tasques 

optatives indicades al classroom. La data de lliurament finalitza el 20 de maig. Tot i ser optatiu, pot ajudar a pujar 

nota. El codi és 5j6cx2m 

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Hola, 

Aquesta setmana farem un meet: 

4A: dijous a les 15:15h 

4B: dijous a les 16h 

Els que encara m’heu d’enviar tasques de les recuperacions, feu-ho. 

A la vostra disposició a jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com o a través d’un meet quan ho necessiteu. 

mailto:noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com
mailto:mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com
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TPMC Aneu fent el que teniu pendent 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 Durante la clase virtual se corregirán las traducciones pendientes y se estudiarán nuevas reglas de evolución y varias 

expresiones latinas.  

Próximo contenido: cuarta declinación y ejercicios para afianzar los conocimientos adquiridos. 

Sesión virtual: Lunes a las 15:00h. 

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Indicacions a través de document enviat per correu .  

Treballarem la Biotecnologia i Enginyeria Genètica. 

Classe virtual: dilluns 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… 

 Dijous: Sessió virtual el dijous 21 a les 10h per corregir i explicar. 

 Divendres: Acabar exercicis d’alcans i fer els d’alquens. 

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

ALEMANY  Classe virtual: Dimecres de 15:00 a 16:00h. 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
mailto:informatica4eso@tarragona.escolateresiana.com
mailto:deureseconomia@tarragona.escolateresiana.com
mailto:itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com
mailto:roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com
mailto:kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com
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TECNOLOGIA S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

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

VISUAL I 

PLÀSTICA 

Canvia el vestit dels envasos: 

1) Cerca envasos semblants als de la fotografia (enviat arxiu). 2) Pensa en un producte i escull una fotografia en una 

revista d’acord al producte. 3) Pren mesures de l’envàs, alçada i contorn. 4) Retalla de la imatge escollida una tira que 

tingui l’alçada de l’envàs i la longitud del contorn. 5) Folra l’envàs. També ho podeu dissenyar tot vosaltres. (Envio 

foto d’exemple per arxiu al correu i classroom). 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA Dimarts a les 9:00h meet-xerrada alumnes de BATX. 

Divendres a les 9:15h meet de tutoria 
 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com  

mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com  
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