CURS : 2n ESO CD

ANGLÉS

Tutoria: LARISSA MOSCARDÓ

PROFESSOR/A

ACTIVITATS

TERESA CHÀFER

Contactar amb la professora per correu
indicant el nom, cognoms, curs i grup.
Realización de las actividades colgadas en
siguiente blog:

CASTELLÀ

CULTURA
CLÀSSICA

LARISSA
MOSCARDÓ

SOLE VILAR

maitechafer@ieslesfoies.
org
larissamoscardo@ieslesf
oies.org

https://aprendamoslenguayliteratura2.blogsp
ot.com/2020/09/sesion-1-para-iniciar-este-n
uevo-curso.html

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.

sergionavarro@ieslesfoies.org
SERGIO NAVARRO

ADREÇA ELECTRÒNICA

-Actividades semana del 14-18 de septiembre:

Envia un correu al teu professor:

EDUCACIÓ
FÍSICA

LLIURAMENT
PROCEDIMEN
DATA
T
21/9
correu
electrònic
Correo
20/9
electrónico

Assumpte

2n ESO CD

Missatge: NOM I COGNOMS

1r dia

1r dia
de
classe

Correu
electrònic

correu

solevilar@ieslesfoies.org

sergionavarro@ieslesfoi
es.org

Rebràs un correu amb la presentació de
l’assignatura i el treball a realizar a la primera
unitat didàctica: ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

Les instruccions dels treball i l’entrega al
document PDF de l’enllaç:
EPV

FIQ

REME COPOVÍ

M. VILLALTA

1-10

https://drive.google.com/file/d/1YnnmGTGE
A1biNv38V2KEZoByh-l5zv6O/view?usp=shar
ing
Enviar un correu a la teua professora
1· dia
indicant el nom, cognoms, curs i grup.
classe
A partir d’aquest dia rebràs un correu amb
noves indicacions i tasques.
TRAVAIL :

02/10

· Heu de mirar la informació al següent
enllaç :

FRANCÉS

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

LUCIA FOLGUERÀ

SOLE VILAR

remecopovi@ieslesfoies.
org

correu
electrònic

miriamvillalta@ieslesfoie
s.org

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.

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

Envia un correu a solevilar@ieslesfoies.org
amb assumpte : 2n ESO CD - Història
En el cos del missatge indica nom i cognoms i
escriu unes línies on et presentes.
Rebràs un correu amb les instruccions per a

Correu
electrònic

1r dia

Correu
electrònic

solevilar@ieslesfoies.org

començar a treballar.
IAEE

Mª CARMEN
MARTINEZ

Envia un correu a salvasanz@ieslesfoies.org

INFORMÀTICA

SALVA SANZ

1r dia de correu
classe

salvasanz@ieslesfoies.org

02-10

correu
electronic

josebellver@ieslesfoies.o
rg

02-10

correu
electronic

evaalbiolp@ieslesfoies.or
g

amb assumpte 2n 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

J. IGNACIO BELLVER

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

MÚSICA

EVA ALBIOL

Definició: Motet, Missa, Chanson i Madrigal

2

CARMEN GUAITA

TALLER
VALENCIÀ

MARIA JOSÉ
BENAVENT

TECNOLOGIA

NIEVES NAVARRO

RELIGIÓ

VALENCIÀ

PROFE RELI

MARIA JOSÉ
BENAVENT

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, 2-10-20
curs i grup i et dic les tasques a fer
Entrar en la página web
2-10
http://www.religionconrafi.esir a la pestaña
CURSOS 2º de ESO y resumir o hacer un nuevo
powerpoint del tema 1º EL HOMBRE EN
BUSCA DE DIOS.
Heu d’enviar un correu a la meua adreça
1r dia
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.

mjosebenavent@ieslesfoi
es.org

e-mail
CORREO

nievesnavarro@ieslesfoie
s.org
rafasaez@ieslesfoies.org

mjosebenavent@ieslesfoi
es.org

