
  

CURS: 2n FPB 
Tutor: ANA BENAVENT. 
 

PROFESSOR/A ACTIVITATS 

LLIURAMENT 

DATA PROCEDIMENT ADREÇA 
ELECTRÒNICA 

APLICACIONS BÀSIQUES 
D’OFIMÀTICA  ANA BENAVENT 

 
  
Contactar amb la professora per correu      
electrònic indicant Nom i Cognoms i grup       
al que pertany.  
 
     ***************************************** 
En el següent enllaç pots trobar el tema 1         
de ABO: Tramitación de la información en       
línea”. 

https://www.blinklearning.com/coursePlaye
r/librodigital_html.php?idclase=16821769&i
dcurso=404769# 

    ****************************************** 
 
Llegir tema 1 de l’enllaç anterior. Realitzar       
els exercicis del 1 al 10 amb un full de          
word o writer. Passar a PDF i enviar per         
email. 
        ***************************************** 
Llegir tema 1 de l’enllaç anterior. Realitzar       
els exercicis del 11 al 22 amb un full de          
word o writer. Passar a PDF i enviar per         
email. 
        ***************************************** 
 

 
 
18/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/10 
 
 
 
 
 
 
2/10 

 
 
Correu 
electrònic 

 
anaibenavent@i
eslesfoies.org 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=16821769&idcurso=404769
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=16821769&idcurso=404769
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=16821769&idcurso=404769


ARXIU I COMUNICACIÓ 

LOLA  GIRONÈS 
 

Enviar a mi correo la presentación como 
alumno, con sus datos personales, grupo 
al que pertenece y teléfono de contacto. 
--------------------------------------------------------- 
La profesorá reenviará un dossier con las 
indicaciones sobre las tareas a realizar 

16/09 
 
 
 
Hasta  
02/10 

 
 
correo 
electrónico 

 
 
doloresgirones@
ieslesfoies.org 

 
FEDE SOLER 
 

Visualitzeu el següent vídeo i expliqueu 
breument si penseu que Apple 
aconsegueix vendre més productes amb la 
publicitat que fa i perquè. 
Enllaç al vídeo: 
https://www.applesfera.com/accesorios/ap
ple-promociona-nuevo-teclado-para-ipad-p
ro-anuncio-original 

02/10 Enviar al 
correu 
electrònic 

federicosoler@ie
slesfoies.org 

FOL II MAROLA GINER 

1-Escriu-me un correu electrònic indicant 
el nom complet i el curs. 
2- Jo vos reenviaré un dossier de la 
matèria. 
3- Llegiu les instruccions dels primer fulls, 
presentació de la matèria, criteris 
d’avaluació i normes de la classe. 
4- Llegiu el tema 1.  
5- Lliuraràs els dubtes que tingues del 
tema, les preguntes o qüestions que 
necessites aclarir. 

des 
del 
16/09 
fins 
02/10 

correu 
electònic 
fins que 
funcione 
AULES o 
WEBEX  

CASTELLÀ  
ELENA ALBEROLA 

    

VALENCIÀ     

COMUNICACIÓ I 
SOCIETAT 

 
ELENA ALBEROLA 
 

Envieu un correu electrònic a     
elenaalberola@ieslesfoies.org indicant  

en l’assumpte el vostre curs i grup (2n        
FPB). 

Aban
s del 
18/09 

correu 
electrònic elenaalberola@i

eslesfoies.org 

mailto:elenaalberola@ieslesfoies.org
mailto:elenaalberola@ieslesfoies.org
mailto:elenaalberola@ieslesfoies.org


Si no sabeu escriure un missatge i       
enviar-lo per correu electrònic seguiu     

aquestes instruccions  
https://docs.google.com/presentation/d/1qg

B9eO0y_nBADR0JPuqgZASZJpi026fxH1

WE_5emAvg/edit#slide=id.p 

per veure correctament les diapositives     

piqueu “Inicia la presentació” (dalt a la       
dreta). Per favor, seguiu tots els passos.       

Ànim! 

 
TERESA CHÁFER 
 

Contactar amb la professora per correu 
indicant el nom, cognoms, curs i grup  

21/9 correu 
electrònic 

maitechafer@iesl
esfoies.org 

CIÈNCIES APLICADES II MIREIA JUAN 

Enviar un correu a la teua professora: 
mireiajuam@ieslesfoies.org 
Indicant el nom, cognoms, curs i grup. 
A partir d’aquest dia rebràs un correu amb        
noves indicacions i tasques. 

1er 
dia 
de 
class
e 

correu 
electrònic 

mireiajuam@iesl
esfoies.org 
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