PROFESSOR/A

ACTIVITATS
Enviar-me un correu electrònic per poder
enviar-vos les tasques (alguns ja ho heu fet)

ANGLÉS

ISABEL LLARIO

ANATOMIA
APLICADA

ALICIA VIDAL

CASTELLÀ

EVA MARIA

Realitzar la tasca de presentació que rebran al
correu el dia 16 de setembre.
En cas de que s’allargara el confinament,
rebran noves instruccions per a la següent
setmana.
Enviar un mail a la professora indicant nom,
cognoms, curs i grup per rebre instruccions.
El dosier de trabajo será enviado por correo
electrónico.

LLIURAMENT
DATA
PROCEDIMENT ADREÇA ELECTRÒNICA
15/09 correu
isabelllario@ieslesfoies.
electrònic
org

21/09

17
correu
Setemb
re
Correo
electrónico.

aliciavidal@ieslesfoies.o
rg

18/9
24/9
25/9
29/9
30/9
1/10
2/10
02/10

aidaaparici@ieslesfoies.
org

evasebastia@ieslesfoies.
org

SEBASTIÀ

ECONOMIA

AIDA APARICI

- Qüestionari inicial
- Activitat 1 del tema 1.
- Activitat 2 del tema 1.
- Activitat 3 del tema 1.
- Activitat 4 del tema 1.
- Activitat 5 (apartat a) del tema 1.
- Activitat 5 (apartat b) del tema 1.
Al llarg de la setmana rebràs un correu amb tota la
informació i els apunts per a fer els deures. Ja pots
començar amb el Deure 1.

EDUCACIÓ
FÍSICA

SERGIO NAVARRO

-Deure 1. Lectura, resum i opinió personal dels
següents articles (mites 7 i 13):
Mite 7: “No caliento antes de hacer ejercicio físico
porque así ahorro energía”
https://josemief.com/guia-de-los-falsos-mitos-3/
Mite 13: “Según llego a meta me tumbo para

correu
electrònic

correu
electrònic

sergionavarro@ieslesfoi
es.org

descansar. Vuelta a la calma y recuperación”
https://josemief.com/vuelta-a-la-calma-recuperac
ion/
-Deure 2. Completar la fitxa “Moute i Activa’t ja”.
TEST DE NIVEAU :

02/10
· Heu de mirar la informació al següent
enllaç :

FRANCÉS

LUCÍA FOLGUERÀ

GREC

ANNA REQUENA

Mª JOSÉ GARCÍA

Correu electrònic

annarequena@ieslesfoies.org

Lliurar en
document
word al meu

mjosegarcia@ieslesfoies.
org

25/9

-Pronunciació del grec clàssic:
https://drive.google.com/file/d/1UM0iOEd-ykkSReGX
KDGzXu3LLoC4tAET/view?usp=sharing
-Lectura i escriptura de paraules gregues:
https://drive.google.com/file/d/1UWyME__I5Xp76QLB
XBMAUTZ0dPDux2-R/view?usp=sharing

HISTÒRIA

luciafolguera@ieslesfoie
s.org

Contactar amb
la professora
per correu
electrònic
indicant nom i
cognoms de
l’alumne/a així
com el curs i el
grup.

https://drive.google.com/file/d/1hR8ru7Jwh
TNHzseqxGQIKuIEJSrggn-K/view?usp=sharin
g

-L’alfabet grec. Practica la seua cal.ligrafia amb el
següent enllaç: 
https://youtu.be/rzzD5HSmnOY

CORREU
ELECTRÒNIC :

La feina s’enviarà per correu electrònic al
grup.

2/10

2
d’octub
re

correu
electrònic
Classe en webex a l’hora de classe.

Correu
electrònic

rbmargall@ieslesfoies.or
g

Al llarg de la setmana rebràs un correu amb els
exercicis i les instruccions per poder fer-los. Així
com la data de lliurament dels treballs.

Correu
electrònic

remecopovi@ieslesfoies.
org

-L’alfabet llatí i la seua història. Fes les
activitats que es proposen al següent enllaç:

Correu electrònic

annarequena@ieslesfoies.org

correu
elecrònic

mjosesanchis@
ieslesfoies.org

Adreça:
https://gveducacion.webex.com/meet/benave
nt_raf
LITERATURA
UNIVERSAL

RAFAEL
BENAVENT

2
d’octub
re

Anar a la següent adreça de correu electrònic:
https://sites.google.com/a/laserpblanca.com/la-s
erp-blanca/decamero-introduccio

Llegir el text i contestar les preguntes que
s’enviaran al correu del grup
FILOSOFIA

CECILIA ALBA

DIBUIX
ARTÍSTIC

REME COPOVÍ

INFORMÀTICA

SALVA SANZ

LLATÍ

ANNA REQUENA

MATEMÀTIQUES
MªJOSÉ SANCHIS
C.S

https://drive.google.com/file/d/1sgHRV4d6M5otqw6C
8UKPW5RzgOq0sjJc/view?usp=sharing

25/9

-Pervivència del llatí. Fes un breu resum del
vídeo proposat en aquest enllaç:
https://youtu.be/vLyuLdG698k

2/10

Enviar me un correu i fer el full d’exercicis
amb enllaç
https://drive.google.com/file/d/1CCrnYXbWy

25/9 i
2/10

PJpAMX5-8uH-yTzyX4q2vy3/view?usp=shari
ng
RELIGIÓ

VALENCIÀ

CULTURA
CIÈNTIFICA

CURS: 1r BAT A

RAFAEL SÁEZ

MARÍA JOSÉ
BENAVENT

ELVIRA CANET

Cal estar atents al correu. Us enviaré les
instruccions. Si algú no ha rebut el correu que
ja he enviat al grup, que m’ho diga.
Cal instal·lar-se webex si encara no el teniu,
perquè començarem les classes els pròxims
dies. Us avisaré per correu.

1r dia

Envia un email a la teu professora
elviracanet@ieslesfoies.org. Assumpte:
Presentació i al cos del correu el nom i
cognoms, curs i grup i una salutació
Rebran un correu amb les instruccions per a
fer les tasques.

17/9

Tutoria: EVA SEBASTIÀ

correu
electrònic

mjosebenavent@ieslesfo
ies.org

correu electrònic elviracanet@ieslesfoies.
org

