CURS : 1r ESO D Tutoria: TERESA LLOPIS

PROFESSOR/A

ACTIVITATS

Envieu-me el vostre correu electrònic

ANGLÉS

JOAN CARLES
ALBEROLA

LLIURAMENT
PROCEDIMEN
DATA
T
21/9
Correu
electrònic

ADREÇA ELECTRÒNICA
joancarlesalberola@iesl
esfoies.org

En assumpte poseu 1r eso i el grup.
En el missatge poseu nom, cognoms i
altra vegada el grup al que esteu.
Escriviu tot açò en anglés:
Hello, my name is …… I am in ESO A..
També baix d’aquestes dades em
conteu algo de vosaltres: D’on sou, que
feu amb el temps lliure. Si teniu
germans o germanes. On treballen els
vostres pares etc……
Recordeu : Tot en anglés.
Desprès utilitzarem Aules per a fer les
activitats.
21/9

Enviar un correu electrònic.

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

BELÉN BELTRÁN

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

belenbeltran@ieslesf
oies.org

nom/cognoms de l’alumnat. Cal
utilitzar SEMPRE la mateixa adreça.
El correu electrònic durà per
assumpte 
Presentaciói 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.

CASTELLÀ

MAITE TEN

CULTURA
CLÀSSICA

RAMÓN IBÁNEZ

Deberás enviarme un correo a
maiteten@ieslesfoies.orgy recibirás un
dosier para trabajar comprensión lectora,
expresión escrita y estudio de la lengua.
Recuerda seguir las pautas formales de la
comunicación por correo electrónico
(asunto: 1ºD y en el cuerpo del texto el
saludo inicial, tu presentación con nombre y
apellidos y despedida cordial).

Envia un correu a la teua professora:
terellopis@ieslesfoies.org
Assumpte
EDUCACIÓ
FÍSICA

TERE LLOPIS

1r ESO D

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

21/9

1r dia
de
classe

correo
electrónico

correu

maiteten@ieslesfoies.or
g

terellopis@ieslesfoies.o
rg

DOSSIER 0

CORREU
ELECTRÒNIC :

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

LUCIA FOLGUERÀ

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

JUAN MONTESINOS

IAEE

Mª CARMEN
MARTINEZ

INFORMÀTICA

SALVA SANZ

https://drive.google.com/file/d/1hW3Ghpt
TECBNRJ1YKnStd4Gf0Wh-k-t1/view?usp=s
haring

Enviar un correu electrònic a:
juanmontesinos@ieslesfoies.org
En enviar-ho has d'incloure en l'assumpte el
nom, el curs i el grup.
El professor enviarà un arxiu amb les
activitats al correu. Aquestes activitats seran
penjades també en drive i es poden localitzar
en el següent
enllaç:https://drive.google.com/file/d/1huu
9nFiDMc2lFcKm8gYDDKfYo8gWY8hd/view?
usp=sharing

Envia un correu a salvasanz@ieslesfoies.org

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.

Tres
primere
s
activitat
s: 21/9

Correu
electrònic.

juanmontesinos@ieslesf
oies.org

1r dia
de
classe

correu

salvasanz@ieslesfoies.or
g

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

MATEMÀTIQUES CAROLINA LIERN

MÚSICA

SONIA MONFORT

TALLER
CAROLINA LIERN
MATEMÀTIQUES
TALLER
VALENCIÀ
TECNOLOGIA

ELENA ALBEROLA

TONI BENAVENT

Benvinguts a l’IES Les Foies!! Heu d’enviar
un correu a la professora presentant-vos
(dieu nom, cognom i grup a què pertanyeu).
Per començar amb l’assignatura, feu aquests
exercicis adjunts en el full següent:
https://drive.google.com/file/d/1EEaW5ZK
47eD2HCIyg6E3b_DXh5cJK93m/view?usp=s
haring
Els exercicis es fan en la llibreta. Només
m’envieu el correu presentant-vos vos
enviaré indicacions de quina llibreta
comprar i les normes d’ús de la mateixa.
Ànims!!
Enviar un correu a la mestra amb el seu :
nom , cognoms , grup i curs
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.
Seguiu les indicacions de la vostra
professora de Valencià.
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.

Correu:
21/9

Correu
electrònic

carolinaliern@ieslesfoie
s.org

1r día
classe
21/9

correu

soniamonfort@ieslesfoie
s.org
carolinaliern@ieslesfoie
s.org

2-10

correu

Fitxa:
fins el
2/10

Correu
electrònic

tonibenavent@ieslesfoie
s.org

El que heu de fer esta quinzena ho teniu al
següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1U8UaR1P
KJ2li2iKTTEvcZR7BxK7SKnXh/view?usp=sh
aring

RELIGIÓ

VALENCIÀ

RAFA SAEZ

ELVIRA BELDA

Entrar en la página web http://www.religion 2-10
conrafi.es ir a la pestaña CURSOS y en 1º de
ESO hacer un resumen o un nuevo
powerpoint del tema 1º LAS PRIMERAS
RELIGIONES.
Benvinguts i benvingudes a l’institut!
Fins el
Aquesta setmana haureu d’enviar un correu 18/9
electrònic a la meua adreça
elvirabelda@ieslesfoies.orgtot indicant en
l’assumpte el curs i grup, i en el cos del
missatge el vostre nom i cognoms. A
continuació, ja aniré donant-vos indicacions
per començar a treballar.

CORREO

rafasaez@ieslesfoies.org

Correu
electrònic

elvirabelda@ieslesfoies.
org

correu

juansanz@ieslesfoies.or
g

Si no sabeu escriure un missatge i enviar-lo
per correu electrònic seguiu aquestes
instruccions
https://docs.google.com/presentation/d/1q
gB9eO0y_nBADR0JPuqgZASZJpi026fxH1WE_
5emAvg/edit#slide=id.p
per veure correctament les diapositives
piqueu “Inicia la presentació” (dalt a la
dreta). Per favor, seguiu tots els passos.
Molt d’ànim!

VALORS ÈTICS

JOAN SANZ

-Envieu un correu a
juansanz@ieslesfoies.org

amb assumpte ESO 1D; en el cos del
missatge
indiqueu el nom, i cognoms.
-Rebreu un correu amb la informació per
començar el curs.

