ÀMBIT
CIENTÍFIC I
MATEMÀTIC

PROFESSOR/A

ACTIVITATS

CRISTINA
CASTELLS

Enviar un correu electrònic a
criscasbiogeo@gmail.com
-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.

ÀMBIT
LINGÜÍSTIC I
SOCIAL

ISABEL AMORÓS

ÀMBIT
LLENGUES
ESTRANGERES

TERESA CHÀFER

EDUCACIÓ
FÍSICA

XAVIER TOMÀS

Instruccions i data al correu
-Dosier de lengua
-Dosier de valencià
-Dosier de sociales
Contactar amb la professora per correu
indicant, el nom, cognoms, curs i grup.
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.

LLIURAMENT
PROCEDIMEN
DATA
T
15/1
6
setem
bre

ADREÇA ELECTRÒNICA
criscasbiogeo@gmail.com

correu
electrònic

isabelamoros@ieslesfoies.o
rg

21/9

correu
electrònic

maitechafer@ieslesfoies.or
g

02/1
0/20
20

AULES

xaviertomas@ieslesfoies.or
g

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: ·
https://josemief.com/guia-de-los-falsos-mitos3/
Deure 3. Completar la fitxa “Moute i Activa’t ja”.

ED. PLÀSTICA,
VISUAL I
AUDIOVISUAL

LLANOS PART

Envia un mail:
Assumpte: ·3 PMAR
Missatge: nom i comnoms
Les instruccions dels treball i l’entrega al document
PDF de l’enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1EhdJDoRFoVi_q5
VEMLtx_HlX_E55SBp1/view?usp=sharing

Envia un correu a
antonilamirant@ieslesfoies.orgamb assumpte
INFORMÀTICA
ANTONI LAMIRANT 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.
EVA ALBIOL
Definiciò: Cant gregorià, A capella, Música
MÚSICA
monòdica, Trobador i juglar
Entrar en la página web
http://www.religioconrafi.esir a la pestaña
RAFAEL SAÉZ
RELIGIÓ
CURSOS 3º de ESO y resumir o hacer un nuevo
powerpoint del tema 2º LAS GRANDES
RELIGIONES DEL MUNDO.
Enviar un correu electrònic
ÓSCAR MOLTÓ
El correu deu de possar el nom, cognoms i grup
TECNOLOGIA
a fi de registrar-se.
Després us enviaré un correu amb la tasca.
CURS : 3r ESO C PMAR
Tutoria: CRISTINA CASTELLS

02/1
0/20

llanospart@ieslesfoies.org

1er
correu
dia de electrònic
classe

antonilamirant@ieslesfoies
.org

02-10

correu
electrònic
CORREO

evaalbiolp@ieslesfoies.org

e-mail

oscarmolto@ieslesfoies.org

2-10

fins
2/10

rafasaez@ieslesfoies.org

