CURS : 2n ESO AB Tutoria: LUIS SEBASTIÀ
PROFESSOR/A

ANGLÉS

CASTELLÀ

CULTURA
CLÀSSICA

JOAN CARLES
ALBEROLA

EVA MARIA
SEBASTIÀ

SOLE VILAR

ACTIVITATS
Envieu-me el vostre correu electrònic :
En assumpte : 2n eso A
En missatge: Nom cognoms , grup al que
pertanyeu i el tutor vostre
Farem les primeres activitats en Aules.
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.
Qui tinga aquesta optativa ha d’enviar un
correu electrònic a solevilar@ieslesfoies.org
indicant en l’assumpte 2n ESO -Cultura
clàssica i en el cos del correu, el vostre nom i
cognoms i grup. Rebreu un correu amb les
instruccions per començar a treballar.
Envia un correu a la teua professora:
terellopis@ieslesfoies.org
Assumpte:

EDUCACIÓ
FÍSICA

TERE LLOPIS

2n ESO AB

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

LLIURAMENT
DATA
PROCEDIMENT
18/9
Correu electroni

ADREÇA ELECTRÒNICA
joancarlesalberola@iesle
sfoies.org

Primer
día de
clase.

Correo
electrónico.

evasebastia@ieslesfoies.o
rg

1r dia
de
classe

Correu
electrònic

solevilar@ieslesfoies.org

1r dia
de
class
e

correu

terellopis@ieslesfoies.or
g

EPVA

FIQ

LLANOS PART

MIREIA JUAN

Envia un mail:
Assumpte: 2 ESO AB
Missatge: nom i comnomsLes instruccions dels
treball i l’entrega al document PDF de l’enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1uDqOxkvbk
kfjdqJQtb8V8Xobhqx66vpY/view?usp=sharin
g
Enviar un correu a la teua professora:
1r dia
mireiajuam@ieslesfoies.org
de
Indicant el nom, cognoms, curs i grup.
classe
A partir d’aquest dia rebràs un correu amb
noves indicacions i tasques.
TRAVAIL :

· Heu de mirar la informació al següent
enllaç :

FRANCÉS

LUCIA FOLGUERÀ

https://drive.google.com/file/d/1PhZbJ3faCE
eijJ61TEay9oURlSJIkn5C/view?usp=sharing

Envia-li un correu electrònic al professor
GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

DANIEL ALFONSO

IAEE

Mª CARMEN
MARTINEZ

02/10/
20

amb assumpte: Nom i 2n ESO AB. En el cos del
missatge indica el teu nom, cognoms i grup.
El professor et respondrà amb indicacions per
començar el curs.

02/10

llanospart@ieslesfoies.or
g

correu
electrònic

mireiajuam@ieslesfoies.o
rg

CORREU
ELECTRÒNIC :

luciafolguera@ieslesfoies
.org

Contactar amb
la professora
per correu
electrònic
indicant nom i
cognoms de
l’alumne/a així
com el curs i el
grup.
16/9/2 Correu
020
electrònic

danielalfonso@ieslesfoies
.org

Envia un correu a
antonilamirant@ieslesfoies.org
ANTONI LAMIRANT

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

MATEMÀTIQUES

LLUIS SEBASTIÀ

MÚSICA

SONIA MONFORT

Rebràs un correu amb les instruccions per a
començar el primer tema
Enviar correu electrònic a
lluissebastia@ieslesfoies.org
Contestaré al vostre correu adjuntant la fitxa
inicial.
Enviar un correu a la mestra amb el seu : nom
, cognoms , curs i grup

TALLER
MATEMÀTIQUES

CARMEN GUAITA

INFORMÀTICA

TALLER
VALENCIÀ

MARIA JOSÉ
BENAVENT

TECNOLOGIA

OSCAR MOLTÓ

RELIGIÓ

VALENCIÀ

RAFA SAEZ

XARO BOSCÀ

1r dia
de
classe

correu

antonilamirant@ieslesfoi
es.org

2/10

Correu
electrònic

lluissebastia@ieslesfoies.
org

1r día
classe

correu

soniamonfort@ieslesfoie
s.org

Qui tinga aquesta optativa ha d’enviar un correu
a la meua adreça electrònica tot indicant el nom,
cognoms, curs i grup. Una vegada l’haja rebut,
enviaré un correu amb informació sobre el curs i
les tasques que heu de realitzar.

1r dia

Envia'm un e-mail dient el teu nom, cognoms,
curs i grup i et dic les tasques a fer
Entrar en la página web
http://www.religionconrafi.es ir a la pestaña
CURSOS 2º de ESO y hacer un resumen o un
nuevo powerpoint del tema 1º EL HOMBRE
EN BUSCA DE DIOS.
Envia un correu a
xarobosca@ieslesfoies.org

2-10-2
0
2-10

e-mail

16/09

correu

amb assumpte PRESENTACIÓ 2n ESO A/B, i
en el cos del
missatge indica el teu nom, cognoms i
grup.

mjosebenavent@ieslesfoi
es.org

CORREO

oscarmolto@ieslesfoies.o
rg
rafasaez@ieslesfoies.org

xarobosca@ieslesfoies.or
g

Rebràs un correu amb les instruccions per
a començar la feina.

