CURS : 3r ESO A

Tutoria: MARIA JOSÉ BENAVENT
PROFESSOR/A

ANGLÉS

ANGLÉS ORAL

ROSA MARTÍNEZ
TERESA CHÀFER
MÓNICA GARCÍA

ACTIVITATS
Contactar amb mí per correu, indicant nom i
cognoms i el grup al que pertanyen.
Contactar amb la professora indicant, el nom,
cognoms, curs i grup.

LLIURAMENT
DATA PROCEDIMENT
21/9 correu electrònic
21/9

correu electrònic

ADREÇA ELECTRÒNICA
rosamartinez@ieslesfoies
.org
maitechafer@ieslesfoies.
org
monicagarcia@ieslesfoies
.org

21/9

Enviar un correu electrònic.

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

BELÉN BELTRÀN

belenbeltran@ieslesf
oies.org

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
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.
20/9

CASTELLÀ

LARISSA MOSCARDÓ

Realización de las actividades colgadas en
siguiente blog:

Correo
electrónico

larissamoscardo@ieslesf
oies.org

-Actividades semana del 14-18 de
septiembre:
https://aprendamoslenguayliteratura3.blogs
pot.com/2020/09/trabajo-21-25-de-septiem
bre.html

CULTURA
CLÀSSICA

JUAN MONTESINOS

CULTURA
CLÀSSICA

DANIEL ALFONSO

EDUCACIÓ
FÍSICA

Envia-li un correu al professor. Recorda que 22/9 correu electrònic
cal tindre una adreça personal i que siga
identificable. El professor enviarà un arxiu
amb les activitats. També les pots consultar
en
aquest
enllaç:https://drive.google.com/file/d/1Mui
oD5G6NFZ0Q7Kb2mRCn72jxaME_0e6/view?
usp=sharing
Enllaç del documental:
https://www.youtube.com/results?search_q
uery=Cómo+los+romanos+cambiaron+el+m
undo
Enllaç
del
llibre:
https://drive.google.com/file/d/1g8Rs0G9d
p9abQCXLiXXfLdZ6y0DoVnPn/view?usp=sha
ring
Segueix
les
instruccions: 22/9/ Correu electrònic
http://profesorgeografia.blogspot.com/2020/09 2020

juanmontesinos@ieslesfo
ies.org

Al llarg de la setmana rebràs un correu amb
tota la informació i els apunts per a fer els 3
deures. Ja pots començar amb el Deure 2.
Deure 1. Lectura, resum i opinió personal de
l’apartat 1.1. del primer tema.
Deure 2. Lectura, resum i opinió personal del
següent article: ·

xaviertomas@ieslesfoies.
org

/quadrants-de-treball-del-curs-2020-21.html

XAVIER TOMÀS

02/10 AULES
/2020

danielalfonso@ieslesfoies
.org

https://josemief.com/guia-de-los-falsos-mito
s-3/
Deure 3. Completar la fitxa “Moute i Activa’t
ja”.
Les instruccions dels treball i l’entrega al
document PDF de l’enllaç:
EPV

FIQ

FRANCÉS

REME COPOVÍ

M. VILLALTA

LUCIA FOLGUERÀ

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

RAMON IBÁÑEZ

IAEE

AIDA APARICI

30/9/ correu electrònic
2020

remecopovi@ieslesfoies.
org

https://drive.google.com/file/d/1cnpUuX4lZ
ImTvnky4a1e3ySLfIvrWG-u/view?usp=shari
ng
Enviar un correu a la teua professora
21/09 correu electrònic
indicant el nom, cognoms, curs i grup.
/20
A partir d’aquest dia rebràs un correu amb
noves indicacions i tasques.

miriamvillalta@ieslesfoie
s.org

TRAVAIL:

luciafolguera@ieslesfoies
.org

· Heu de mirar la informació al següent
enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1geL2Sg
7VxKySuWQWd1O2Rap7qBuvFBqe/view
?usp=sharing

Escriu un correu a la teu professora
vicentibanez@ieslesfoies.org Assumpte:
Presentació i al cos del correu el nom i
cognoms, curs i grup i una salutació
Rebran un correu amb les instruccions per a
fer les tasques.
- Enviar un correu a la professora amb el
vostre nom, cognoms, curs, grup i torn de

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.

vicentibanez@ieslefoies.o
rg

16/9

correu electrònic

aidaaparici@ieslesfoies.o
rg

l’assignatura. Rebràs un correu amb el
material necessari per a fer les activitats.
- Activitat inicial: empreses reinventades per
la COVID-19.
- Tasca 1: Qualitats de l’emprenedor.
Envia un correu a
antonilamirant@ieslesfoies.org
INFORMÀTICA

MATE ACADEM

MÚSICA

TECNOLOGIA

RELIGIÓ

VALENCIÀ

ANTONI LAMIRANT

MARIA JOSÉ
SANCHIS
EVA ALBIOL

OSCAR MOLTÓ

RAFA SAEZ

MARIA JOSÉ
BENAVENT

23/9
2/10
1er
dia de
classe

correu electrònic

antonilamirant@ieslesfoi
es.org

25/9/ Enviar a aules o
20 i
al correu
2/9/2
0
02-10 correu electrònic

mjosesanchis@ieslesfoies
.org

amb assumpte 3er 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.
Enviar correu amb nom cognoms i grup i
fer exercicis del full amb aquest enllaç:

SETMANA 21SET A 2OCT.docx
Definició: Cant gregorià, A capella, Música
monòdica, Trobador i Juglar
Enviar un correu electrònic
El correu deu de possar el nom, cognoms i
grup a fi de registrar-se.
Després us enviaré un correu amb la tasca.

Entrar en la página web
http://www.religionconrafi.esir a la pestaña
CURSOS 3º de ESO y hacer un resumen o un
nuevo powerpoint del tema 2º LAS
GRANDES RELIGIONES DEL MUNDO
Heu d’enviar un correu a la meua adreça
electrònica tot indicant el vostre nom,
cognoms, curs i grup. Una vegada l’haja
rebut, us enviaré un correu amb informació

fins
2-10

Enviar al correu

2-10

CORREO

1r dia

evaalbiolp@ieslesfoies.or
g
oscarmolto@ieslesfoies.o
rg

rafasaez@ieslesfoies.org

mjosebenavent@ieslesfoi
es.org

sobre el curs i les tasques que heu de
realitzar.
VALORS ÈTICS

