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 PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  
SETMANA DEL 15 AL 19 DE JUNY 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Per als suspesos, meets per donar tasques: dilluns 9:30h, dimecres 9:30h, dijous 11:30h (quan es doni la tasca es 

donarà també el termini d’entrega )  

Últim meet, per acomiadar la matèria: dimecres 17, a les 15.00 (classe A), a les 16.00 (classe B). No farem grups 

A/B/C. 

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. 

 Cierre del curso y despedida. 

Sesión virtual: 
Lunes 15: 4A, B, C 16h. 

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

ANGLÈS Instructions via Classroom. MEET: 4th A Tuesday 16th at 11.30 a.m.; 4th B Tuesday 16th at 12.30 p.m. 

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

Cheer up! It’s almost over. 

MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom.  

Dues sessions de classes virtuals per a cada grup. 

Grup A Dimarts 16 de juny  a les 15 h i dijous 18 juny a les 16 h 

Grup B Dimarts 16 juny  a les  16 h i dijous 18 juny a les 15 h 

Grup C Dimarts 16 juny  a les 15 h i dijous 18 juny  a les 16h 

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 
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SOCIALS Mirar el classroom de la matèria 

Farem classes virtuals per google meet els següents dies: 

 4tESOA (dimarts a les 12,30h) 

 4tESOB( dimarts a les 11,30h) 

Enviaré l’enllaç al correu uns minuts abans 

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

EDUCACIÓ FÍSICA Meet voluntari per fer la presentació de l'última tasca lliurada. 
*Enviar correu previ al professor per concretar assistència. 
Disponibilitat del professor: 

Dilluns 15 i dimarts 16, matí i tarda. 

Dimecres 17 i dijous 18, a la tarda. 

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

Email: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Hola! 

Hem arribat a l'última setmana de curs. No hi ha tasques específiques. Aneu acabant les tasques que teniu pendents. 

Farem un meet els dos grups DIVENDRES 19 de juny a les 10h. 

A la vostra disposició, jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com  

TPMC 
 

PROJECTE STEM 
 

 

ECONOMIA 
 

f 

LLATÍ No se realizará videoconferencia, ya que hemos finalizado los contenidos pautados para el curso académico vigente. No 

obstante, los alumnos deberán realizar y entregar varias tareas a lo largo de la semana (8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.12 

y 8.13 de las páginas 226 y 227 del libro de texto). Asimismo, se escuchará un nuevo programa sobre la sección “Verba 

volant” de RNE (el lunes se les facilitará el enlace a través del correo electrónico). 

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 
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BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Pels que no teniu recuperació  

Aquesta setmana cal fer un treball d’investigació del Coronavirus ( Covid 19).  

Les instruccions dels apartats del treball les enviaré per correu. 

montse.carrera@tarragona.escolateresiana.com 

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

ALEMANY  Aquesta setmana no hi haurà classe virtual. 

 Correu professor: kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com  

TECNOLOGIA 
 

VISUAL I 

PLÀSTICA 

Realització d’una caricatura. Instruccions al Classroom i per Correu electrònic. MEET Dimecres 11h30’ 

el codi d’accés al MEET el rebran 5’ abans de l’inici per correu electrònic 

TUTORIA Presencial el divendres i virtual per qui ho necessiti. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 
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