
CURS : 1r ESO A   Tutoria:    ALICIA VIDAL 
 

 
 

PROFESSOR/A ACTIVITATS  
LLIURAMENT 

DATA 
PROCEDIME
NT 

ADREÇA ELECTRÒNICA 

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

14/09 correu 
electrònic 

doloresnacher@ieslesfoi
es.org 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA ALÍCIA VIDAL 

Enviar un correu electrònic.  

El correu s’ha d’enviar des d’un correu 
electrònic que només utilitze l’alumnat 
encara que siga gestionat pels pares, ja 
que tindrà molt moviment i així no 
s’entorpeixen correus de diferents 
persones. L’adreça ha de ser senzilla i 
referir el nom/cognoms de l’alumnat. 
Cal utilitzar SEMPRE la mateixa adreça. 
El correu electrònic durà per assumpte 
Presentació i al cos ha de contenir nom 
i cognoms de l’alumne, així com curs 
i grup. 
A partir d’aquest dia rebràs un correu 
amb les tasques següents. 

1r dia 
de 
classe(
15 - 
16/09) 

correu 
electrònic 

aliciavidal@ieslesfoies.o
rg 

CASTELLÀ EVA  MARIA 
SEBASTIÀ 

El alumnado debe enviar un correo electrónico 
(la dirección de correo deberá ser la misma 
durante todo el curso) en el que indicará su 
nombre y apellidos, curso y grupo.  
Las tareas programadas para esta primera 
quincena  se le enviarán al correo. 

Primer 
día de 
clase. 
 
 

Correo 
electrónico. 
 

evasebastia@ieslesfoies.
org 
 

CULTURA 
CLÀSSICA RAMÓN IBÁNEZ     



EDUCACIÓ 
FÍSICA TERE LLOPIS 

 Envia un correu a la teua professora: 

 terellopis@ieslesfoies.org 

Assumpte:      1r ESO A 
  
Missatge:   NOM i COGNOMS 
 
Rebràs un correu amb la presentació de 
l’assignatura i el treball a realizar a la primera 
unitat didàctica: ACTIVITAT FÍSICA I SALUT 
  

1r dia 
de 
classe 
  

correu terellopis@ieslesfoies.o
rg 

FRANCÉS LUCIA FOLGUERÀ 

DOSSIER   0 

·         Heu de mirar la informació  al següent 
enllaç : 

https://drive.google.com/file/d/1hW3GhptTECBNRJ1

YKnStd4Gf0Wh-k-t1/view?usp=sharing 

  

  

02/10 

  

CORREU 
ELECTRÒNIC 
: 

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

luciafolguera@ieslesfoie
s.org 

GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA 

M JOSÉ GARCIA  1. Envia-li un correu electrònic a la       
professora. 

 correu 
electrònic 

mjosegarcia@ieslesfoies.
org 



 

Recorda que cal tindre una adreça personal i        
que siga identificable (preferiblement amb el      
nom i cognom de l'alumne). En l'ASSUMPTE       
escriu: Nom, curs i grup de l'alumne. En el         
COS del correu pots incloure el nom       
complet. 

  

 

Necessites una llibreta amb fulles     
quadriculades. Pots fer una portada,     
l'escaneges i me l'envies en forma de fitxer        
adjunt. ASSUMPTE DEL CORREU: Portada     
llibreta i nom i curs de l'alumne. 

  

 

Per tant, aqueixa seria la primera activitat,       
fer la portada de la llibreta i enviar-me el teu          
correu electrònic. 

  

Correu del professor:   
mjosegarcia@ieslesfoies.org 

A partir d’aquesta tasca, la feina serà       
enviada al correu del grup per a tots/totes. 

 

mailto:mjosegarcia@ieslesfoies.org


IAEE 
Mª CARMEN 
MARTINEZ  

 
 
 

  

INFORMÀTICA SALVA SANZ 
 

Envia un correu a  salvasanz@ieslesfoies.org 

amb assumpte 1r ESO,  i en el cos del missatge 
indica el teu nom, cognoms i grup. 
Rebràs un correu amb les instruccions per a 
començar el primer tema. 
 

1r dia 
de 
classe 

correu salvasanz@ieslesfoies.or
g 

MATEMÀTIQUES  LLUÍS SEBASTIÀ 

Enviar correu electrònic a 
lluissebastia@ieslesfoies.org  
Indicant el nom de l’alumne/a i el grup. 
Contestaré al correu amb les instruccions 
d’inici de curs. 

2/10   

MÚSICA SONIA MONFORT     

TALLER 
MATEMÀTIQUES CAROLINA LIERN 

Enviar correu electrònic a 
carolinaliern@ieslesfoies.org 
indicant el vostre nom, cognom i grup a què 
pertanyeu. Contestaré al correu amb les 
instruccions d’inici de curs. 

21/9 Correu 
electrònic 

carolinaliern@ieslesfoie
s.org 
 

TALLER 
VALENCIÀ ELENA ALBEROLA 

Segueix les instruccions de la teua professora 
de Valencià 

   

TECNOLOGIA NIEVES NAVARRO 

El que primer heu de fer és crear-se un correu 
amb el vostre nom a ser possible i després 
enviar un correu al vostre professor de 
tecnologia per a que així quede registrat. El 
que heu de fer esta quinzena ho teniu al 
següent enllaç: 
 
https://drive.google.com/file/d/1U8UaR1PKJ
2li2iKTTEvcZR7BxK7SKnXh/view?usp=sharin
g 
 

2-10 correu nievesnavarro@ieslesfoi
es.org 

mailto:salvasanz@ieslesfoies.org
mailto:lluissebastia@ieslesfoies.org
mailto:carolinaliern@ieslesfoies.org
mailto:carolinaliern@ieslesfoies.org
mailto:carolinaliern@ieslesfoies.org
https://drive.google.com/file/d/1U8UaR1PKJ2li2iKTTEvcZR7BxK7SKnXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8UaR1PKJ2li2iKTTEvcZR7BxK7SKnXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8UaR1PKJ2li2iKTTEvcZR7BxK7SKnXh/view?usp=sharing
mailto:nievesnavarro@ieslesfoies.org
mailto:nievesnavarro@ieslesfoies.org


RELIGIÓ PROFE RELI 

Entrar en la pagina web 
http:/religionconrafi.es  en el apartado cursos 
ir a 1º de ESO  y Resumir o hacer un nuevo 
powerpoint del tema 1º LAS PRIMERAS 
RELIGIONES 

2-10 correo  rafasaez@ieslesfoies.org 

VALENCIÀ XARO BOSCÀ 

Envia un correu a 
xarobosca@ieslesfoies.org 
 
amb assumpte PRESENTACIÓ 1r ESO A, i en el 
cos del 
missatge indica el teu nom, cognoms i 
grup. 
Rebràs un correu amb les instruccions per 
a començar la feina. 
 

15/09 correu xarobosca@ieslesfoies.o
rg 

VALORS ÈTICS JOAN SANZ 

-Envieu un correu a juansanz@ieslesfoies.org 
amb assumpte ESO 1A; en el cos del missatge 
indiqueu el nom, i cognoms. 
-Rebreu un correu amb la informació per 
començar el curs. 

 correu juansanz@ieslesfoies.or
g 

 

http://www.religion/
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