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ACTIVITATS
Rebran un correu meu amb instruccions
Envieu correu a monicagarcia@ieslesfoies.org
amb: Nom, Curs i Grup
Entrar al aules BIO2BAT i fer la primera
entrada al fòrum.
Iniciarem les classes via Webex a l’horari de
classe el dia 15. Rebreu l’enllaç al correu
electrònic proporcionat a la professora.
● Semana 16-18 de septiembre
Enviaré a cada miembro del grupo un correo
con la presentación de la asignatura.
Si alguien se ha incorporado al grupo (o ha
cambiado de correo) debe comunicármelo
cuanto antes puesto que durante la semana del
21 al 25 de septiembre ya enviaré el primer
dosier de trabajo.
Envia un correu a la teu professora
elviracanet@ieslesfoies.org.
Rebran un correu amb les instruccions per a
seguir el tema 1, Concepte de medi ambient i

LLIURAMENT
DATA
PROCEDIMENT
21/9
correu
electrònic
1r dia
correu
1r dia
de
classe

17/9

dinàmica de sistemes.
Les instruccions dels treball i l’entrega al document 02/10/
PDF de l’enllaç:
20
https://drive.google.com/file/d/1xKNka4L_Kr371
8TEBp-VtlQvWTdOgo6l/view?usp=sharing

Aquesta setmana rebreu un correu amb el
“DEURE 1 i 2” i la “FITXA DE FER ESPORT 1”.
Rebreu instruccions i quan AULES ja funcione
vos penjaré també allí el deure i haureu de
penjar la tasca quan la feu.
Deure 1: Lectura i opinió personal crítica i
reflexiva del “Mito 3 y Mito 4” de la Guia de los

aules

ADREÇA ELECTRÒNICA
rosamartinez@ieslesfoie
s.org
monicagarcia@ieslesfoie
s.org
aliciavidal@ieslesfoies.o
rg

correo

begodiaz@ieslesfoies.or
g

Correu

elviracanet@ieslesfoies.
org

Drive

llanospart@ieslesfoies.o
rg

Deure
AULES
1:
25/09.
Deure
2:
30/09
Fitxa 1:
02/10

xaviertomas@ieslesfoies
.org

Falsos Mitos del Deporte, al següent article:
https://josemief.com/guia-falsos-mitos-2/

FÍSICA

RAFA BENAVENT
ALBEROLA

Enviar un correu a
rafabenavental@ieslesfoies.orgpresentat-se i
indicar nom i grup. Rebreu instrucions , quan
estigua AULES creat allí tindreu la feina
LES TEMPS DU PASSÉ (Révision)

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

Escriu un correu a la teu professora
elviracanet@ieslesfoies.org
Rebran un correu amb les instruccions per a
seguir el tema 1: La Geologia.

17/9

Correu

elviracanet@ieslesfoies.
org

S'ha d'enviar un correu al professor per a
poder enviar els primers arxius i activitats, així
com per a poder impartir classes en on line
mitjançant webex. En els arxius estan incloses
les instruccions per a aquests primers dies,
classes completes i activitats.

21/9
Correu
primer electrònic
a
activita
t
propos
ta.

INFO TRAVAIL:
https://drive.google.com/file/d/1OP3uofg9jF8B_p
PanWN6BSHHNNLIJ8vm/view?usp=sharing
FRANCÉS

LUCIA FOLGUERÀ

· A
 CTIVITÉS:
1. Révisez les temps du passé
2. Faire les activités

GEOLOGIA

ELVIRA CANET

GREC I

ANNA REQUENA

HISTÒRIA
D’ESPANYA

JUAN
MONTESINOS

juanmontesinos@ieslesf
oies.org

RAMON IBÁÑEZ
JAVIER MIRÓ
HISTÒRIA DE LA
FILOSOFIA

JOAN SANZ

-Els alumnes que em tindreu com a professor,
(Joan Sanz) envieu un correu a
juansanz@ieslesfoies.org

correu

juansanz@ieslesfoies.or
g

amb assumpte BAT 2; en el cos del missatge
indiqueu el nom, cognomsi grup.
-Rebreu un correu amb la informació per
començar el curs.
Envia un correu a salvasanz@ieslesfoies.org

INFORMÀTICA

SALVA SANZ

correu

salvasanz@ieslesfoies.or
g

Les instruccions dels treball i l’entrega al document 01/10/
PDF de l’enllaç:
20
https://drive.google.com/file/d/1cf_5NuPPzgJGpa
Yicdcyb70slkCQWU1q/view?usp=sharing

mail

llanospart@ieslesfoies.o
rg

Enviar un correu a la teua professora:
mireiajuam@ieslesfoies.org
Indicant el nom, cognoms, curs i grup.
Aules:
- Tema Inicial: Formulació i
Nomenclatura Orgànica.
- Tema 1: Repàs de 1er de Batxillerat.
Entrar en la página web
http://www.religioconrafi.esir a la pestaña
CURSOS BACHILLERATO y hacer un resumen o
un powerpoint del 1º punto del tema FE Y
RAZÓN.
Està tot penjat en AULES, però el que farem
mentre no estiga en funcionament és:
- M’envieu un correu.
- Vos passe la feina.

1r dia
de
classe

mail

mireiajuam@ieslesfoies.
org

Aules

Aules

2-10

CORREO

amb assumpte 2n BAT, i en el cos del missatge
indica el teu nom, cognoms i grup.

1r dia
de
classe

Rebràs un correu amb les instruccions per a
començar el primer tema
IMATGE I SO

LLANOS PART

MATEMÀTIQUES

CARMEN GUAITA

QUÍMICA

RELIGIÓ

MIREIA JUAN

RAFAEL SAÉZ

TECNO INDUS. II

NIEVES NAVARRO

VALENCIÀ

RAFA BENAVENT
VIDAL

CURS: 2n BAT B

Tutoria: CARMEN GUAITA

rafasaez@ieslesfoies.org

nievesnavarro@ieslesfoi
es.org

