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 PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  
SETMANA DEL 8 AL 12 DE JUNY 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Meets dijous 11: 9:00h (grup A), 10.00h (grup C), 15.00h (grup B)  

Acabarem de veure les subordinades substantives (pàg. 140-142). Repasseu la teoria, la majoria dels exercicis ja 

estaven fets (vegeu si hi ha dubtes) - Seguiu amb el Dictapp olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com  

CASTELLÀ  Instrucciones en el Classroom (subordinadas junio).  

 Instagram literario (poesía, novela y teatro actual y literatura hispanoamericana del siglo XX: solo citas, obras o 

fragmentos de textos de los autores asignados.  

 En la sesión virtual se corregirán las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas  y se estudiarán las 

adverbiales. 

Sesión virtual: 
Lunes 8: 4B 16h. 

Martes 9: 4C 15h. 

Martes 9: 4A 16h.  

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. MEET: 4th A Tuesday 11.30 p.m.; 4th B Tuesday 12.30 p.m. 

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

Stay safe 

MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom.  

Continuarem trigonometria. 

Dues sessions de classes virtuals per a cada grup. 

Grup A Dimarts 9 de juny  a les 15 h i dijous 11 juny a les 15:00h 

Grup B Dimarts 9 juny  a les  16 h i dimecres 10 juny a les 12:30h 

Grup C Dilluns 1 juny  a les 16 h i dimecres 10 juny  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. 
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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: 

 4tESOA (dilluns a les 11:30h) 

 4tESOB (dilluns a les 12:30h) 

Enviaré l’enllaç al correu uns minuts abans. 

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

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia: 
              .  4t A Dijous 11, de 11.30 a 12.30h. 

              .  4t B Dijous 11, de 12.30 a 13.20h.   

Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat.  

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

RELIGIÓ Hola, 

Aquesta setmana començarem el tema “L’Església construeix la civilització de l’Amor”. I, quan parlem de l’amor, una 

cosa molt important és el perdó. Us suggereixo que mireu aquest vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=CJdnI_li_6A 
 

Un cop vist, feu un VEIG-PENSO-EM PREGUNTO. No cal que el pengeu al classroom, la setmana vinent farem un 

meet en el que tots compartirem les respostes. 

A la vostra disposició a través de jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com i/o a través de meet si ho necessiteu. 

TPMC  

PROJECTE STEM 
 

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

E-mail del professor: deureseconomia@tarragona.escolateresiana.com   
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LLATÍ Durante la clase virtual se trabajará el futuro (verbos de la tercera y cuarta conj.) y las últimas declinaciones latinas 

(cuarta y quinta). Asimismo, se escuchará un nuevo programa sobre la sección “Verba volant” de RNE. 

Sesión virtual: Lunes 8, a las 15:00h. itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Aquesta setmana les instruccions les poso aquí a aquesta graella. 
Una vegada finalitzat el tema 8, cal estudiar el tema i fer els següents exercicis: 

De la pàgina 166: del 46 al 54. NO s’ha d’enviar, ho fareu la següent setmana amb la resta d’exercicis. 

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… 

 Dimarts: Sessió virtual a les 10h per correcció de alquens + alquins i cicloalcans i explicació de cicloalquens i 

cicloalquins. 

 Dijous: Fer exercicis de cicloalquens i cicloalquins. 

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  

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

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

VISUAL I 

PLÀSTICA 

Els dissenys originals són tots aquells que creem nosaltres mateixos o bé algú els fa en tinta a partir d’alguna de les 

nostres idees... 

Treball a realitzar cal que facis el disseny d’un tatuatge i que la idea hagi sorgit directament de la teva pròpia 

creativitat, o d’algun tatuatge que hagis vist (més informació Classroom i correu electrònic) 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA Presencial el divendres i virtual per qui ho necessiti. 
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