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 PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  
SETMANA DEL 25 AL 29 DE MAIG 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Meet:  
Dimecres 27, a les 9:00h 4B 

Dimecres 27, a les 10:00h 4A  

Dijous 28, a les 10:00h 4C  

Continuarem treballant les subordinades (pàg. 142, exercicis 24-29) i vocabulari sobre el consum (pàg. 144). No s’han 

d’enviar, els corregirem a classe.  

Meet (només per als alumnes que encara tenen alguna aval. suspesa) divendres 29, a les 10:00h  
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 y continuaremos trabajando las 

adjetivas. 

 

Sesión virtual: 
Lunes 25: 4B 16:00h. 

Martes 26: 4C 15:00h. 

Martes 26: 4A 16:00h. 

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. MEET: 4th A Tuesday 11.30 p.m.; 4tht B Monday 10.00 a.m. 

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

Stay safe 
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MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom.  

Continuarem treballant les funcions. 

Dues sessions de classes virtuals per a cada grup. 

Grup A Dimarts 26 maig a les 15:00 h i divendres 29 maig a les 11:30 h 

Grup B Dimarts 26 maig a les 16:00 h i dijous 28 maig a les 10:00 h 

Grup C Dilluns 25 maig a les 16:00 h i dimecres 27 maig 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: 

 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 optativa (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia.                           
           .  4t A Dijous 28, d’11:30 a 12:30h. 

           . 4t B Dijous 28, de 12:30 a 13:20h   

Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. Fer la tasca, que properament, s'enviarà al 

classroom. El codi és 5j6cx2m 

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

RELIGIÓ Hola, 

Aquesta setmana, us proposo que treballeu les pàgines del llibre de text 58 i 59. Llegiu-les amb atenció, subratlleu-les. 

Després, busca la cita bíblica 1Co 13,1-13 i llegeix-la. Un cop heu fet aquestes dues coses, responeu: 

 Què tenen en comú les dues pàgines que has llegit i el que diu a la cita bíblica? 
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Us posaré al classroom un lloc on penjar la tasca i on trobareu les pàgines del llibre en pdf per si algú no el tingués.  

Aquesta setmana no farem cap meet, a no ser que el necessiteu (si és el cas, feu-m’ho saber). 

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

TPMC Aneu fent la feina que tingueu 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 trabajarán los adjetivos de la tercera declinación y se realizarán los ejercicios pertinentes 

para afianzar los conocimientos sobre dicho contenido. 

Sesión virtual: 

Lunes 25 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 en concret la clonació, projecte genoma humà i la bioètica 

Classe virtual: dilluns a les 9:00h. Ens connectarem per meet  i 5 minuts abans rebreu 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… 

 Dimarts: Sessió virtual el dimarts 26 a les 12:30h per corregir i explicar. 

 Dijous: Fer exercicis d’alquins. 

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

Cal fer la teva pròpia interpretació d’aquest  dibuix que  t’envio junt  amb  l’arxiu amb les tasques encomanades per 

Classroom i per correu electrònic. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com  

TUTORIA Farem un meet el divendres a les 9:15h 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 
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