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MÓNICA GARCIA

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

CRISTINA CASTELLS

CASTELLÀ

EVA MARIA
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APLICADA

ALICIA VIDAL

CULTURA
CIÈNTIFICA

ELVIRA CANET

ACTIVITATS
Envieu correu a monicagarcia@ieslesfoies.org
amb: Nom, Curs i Grup
Enviar un mail a criscasbiogeo@gmail.com
Has de posar a l’assumpte: presentació i al cos
has de posar una salutació, nom ,cognoms i
grup.
Més endavant rebràs instruccions.
El dosier de trabajo será enviado por correo
electrónico.
Enviar un mail a aliciavidal@ieslesfoies.org
indicant nom + cognoms + grup per rebre
instruccions
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.

LLIURAMENT
DATA PROCEDIMENT
1r dia correu
22/9

1r dia
de
classe
17/9

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
02/10
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
descansar. Vuelta a la calma y recuperación"
https://josemief.com/vuelta-a-la-calma-recuperaci
on/
-Deure 2. Completar la fitxa “Moute i Activa’t ja”.

correu
elecetrònic

ADREÇA ELECTRÒNICA
monicagarcia@ieslesfoie
s.org
criscasbiogeo@gmail.co
m

Correo
electrónico.
correu
electrònic

evasebastia@ieslesfoies.
org
aliciavidal@ieslesfoies.o
rg

correu
electrònic

elviracanet@ieslesfoies.
org

correu
electrònic

sergionavarro@ieslesfoi
es.org

DIBUIX TÈCNIC

REME COPOVÍ

DIBUIX ART.

REME COPOVÍ

FÍSICA I
QUÍMICA

RAFA BENAVENT
ALBEROLA

FILOSOFIA

JAVIER MIRÓ

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.
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.

Enviar un correu a
rafabenavental@ieslesfoies.orgpresentat-se i
indicar nom i grup. Rebreu instrucions , quan
estigua AULES creat allí tindreu la feina

Correu
electrònic

remecopovi@ieslesfoies.
org

Correu
electrònic

remecopovi@ieslesfoies.
org

CORREU
ELECTRÒNIC :

luciafolguera@ieslesfoie
s.org

21/9

TEST DE NIVEAU:

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

LUCIA FOLGUERÀ

Contactar amb la
professora per
correu electrònic
indicant nom i
cognoms de
l’alumne/a així

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

com el curs i el
grup.
Envia un correu a salvasanz@ieslesfoies.org

INFORMÀTICA

SALVA SANZ

amb assumpte 1r BAT, i en el cos del missatge
indica el teu nom, cognoms i grup.

1r dia
de
classe

correu

salvasanz@ieslesfoies.or
g

02-10

correu
electronic

josebellver@ieslesfoies.
org

Rebràs un correu amb les instruccions per a
començar el primer tema
MÚSICA

EVA ALBIOL

MATEMÀTIQUES J. IGNACIO BELLVER

Enviar un mail a josebellver@ieslefoies.org
indicant nom + cognoms + grup el primer dia
de classe i enviaré fitxa radicals 9 exercicis

MÚSICA

EVA ALBIOL

RELIGIÓ

RAFAEL SAÉZ

TECNO INDUS. I

TONI BENAVENT

VALENCIÀ

Mª JOSÉ BENAVENT

CURS: 1r BAT B

Entrar en la página web
http://www.religionconrafi.esir a la pestaña
CURSOS 1º de BACHILLER y resumir o hacer
un powerpoint del tema 1º de Apuntes de
religión EL HECHO RELIGIOSO.
Envia'm un e-mail dient el teu nom, cognoms,
curs i grup i et dic les tasques a fer
Heu d’enviar un correu a la meua adreça
electrònica tot indicant el vostre nom,
cognoms, curs i grup. Una vegada l’haja rebut,
us enviaré un correu amb informació sobre el
curs i les tasques que heu de realitzar.

Tutoria: JOSE IGNACIO BELLVER

2-10

CORREO

2-10-2 e-mail
0
1r dia

rafasaez@ieslesfoies.org

tonibenavent@ieslesfoie
s.org
mjosebenavent@ieslesfo
ies.org

