CURS : 4t ESO C

Tutoria: TERESA ALBEROLA
LLIURAMENT
PROFESSOR/A

ACTIVITATS
Enviar-me un correu electrònic per poder
enviar-vos les tasques.

ANGLÉS

ISABEL LLARIO

ARTS
ESCÈNIQUES

ROSA RIBES

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

BELÉN BELTRAN

CASTELLÀ

ISABEL AMORÓS

CIÈNCIES
APLICADES

RAFA BENAVENT.
A

C ORAL ANGLÉS

MÓNICA GARCIA

CULTURA
CIENTÍFICA

ELVIRA CANET

CULTURA
CLÀSSICA

JUAN MONTESINOS

DATA

PROCEDIMENT

15/0
9

correu electrònic isabelllario@ieslesfoies.o
rg

Realitzar la tasca de presentació que rebran al
correu el dia 16 de setembre.
21/0
En cas de que s’allargara el confinament,
9
rebran noves instruccions per a la següent
setmana.
Vos enviaré un correu de presentació del curs
19-9
Podeu veure este breu video: 5 minuts.
Adaptació a un personatge.
https://www.youtube.com/watch?v=N6yISnX6
B7c
Instrucciones y fecha a través del correo
-Dosier de lengua 4º ESO
Enviar un correu a
21/9
rafabenavental@ieslesfoies.orgpresentat-se i
indicar nom i grup. Rebreu instrucions , quan
estigua AULES creat allí tindreu la feina
Envieu correu a monicagarcia@ieslesfoies.org
1r dia
amb: Nom, Curs i Grup
Escriu un correu a la teu professora
17/9
elviracanet@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.

ADREÇA ELECTRÒNICA

Correu
electrònic

rosaribes@ieslesfoies.og

correo
electrónico

isabelamoros@ieslesfoie
s.org

correu

monicagarcia@ieslesfoie
s.org
elviracanet@ieslesfoies.o
rg

Correu
electrònic

ECONOMIA

EDUCACIÓ
FÍSICA

AIDA APARICI

XAVIER TOMÀS

- Enviar un correu a la professora amb el vostre
nom, cognoms, curs i grup. Rebràs un correu
amb el material necessari per a fer les
activitats.
- Activitat 1 del tema 1.
- Activitat 2 del tema 1.
- Activitat 3 del tema 1.
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 i resum del tema 1.
Deure 2. Lectura, resum i opinió personal del
següent article:

16/9

25/9
29/9
2/10
02/1
0/20
20

Correu
electrònic

aidaaparici@ieslesfoies.o
rg

AULES

xaviertomas@ieslesfoies.
org

Aules

llanospart@ieslesfoies.or
g

https://josemief.com/guia-de-los-falsos-mitos-3/#MITO_9_EL
_FLATO_ESTA_PROVOCADO_POR_LA_INGESTION_DE_
AGUA_ANTES_O_DURANTE_LAnbsp_PRACTICA_DEL_E
JERCICIO_FISICO

Deure 3. Completar la fitxa “Moute i Activa’t ja”.

EPVA

FÍSICA I
QUÍMICA

LLANOS PART

MIREIA JUAN

Enviar un correu a la teua professora:
1er
correu electrònic mireiajuam@ieslesfoies.
mireiajuam@ieslesfoies.org
dia de
org
Indicant el nom, cognoms, curs i grup.
classe
A partir d’aquest dia rebràs un correu amb
noves indicacions i tasques.
TRAVAIL:

FRANCÉS

01/1
0/20

Envia un mail:
Assumpte: 4ESO C
Missatge: nom i comnoms
Les instruccions dels treball i l’entrega al document
PDF de l’enllaç:
https://drive.google.com/file/d/123Jjgdgki79DEIin
Zw3-z_LCTgIZW4er/view?usp=sharing

LUCIA FOLGUERÀ

· Heu de mirar la informació al següent
enllaç :

02/1
0

CORREU
ELECTRÒNIC :

luciafolguera@ieslesfoie
s.org

https://drive.google.com/file/d/1NY-2VW2
gfuWG1npFWZ-t_G3NKJ5fL6hC/view?usp=
sharing

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

1. Envia-li un correu electrònic a la
professora.

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

MARIA JOSÉ
GARCIA

mjosegarcia@ieslesfoies.
org

Recorda que cal tindre una adreça
personal
i
que
siga
identificable
(preferiblement amb el nom i cognom de
l'alumne). En l'ASSUMPTE escriu: Nom, curs
i grup de l'alumne. En el COS del correu pots
incloure el nom complet.
La feina s’enviarà a tot el grup per correu
electrònic.

INFORMÀTICA

IAEE

Envia un correu a
antonilamirant@ieslesfoies.orgamb assumpte
ANTONI LAMIRANT
4rt ESO, i en el cos del missatge indica el teu
SALVA SANZ
nom, cognoms i grup.
Rebràs un correu amb les instruccions per a
començar el primer tema.
- Enviar un correu a la professora amb el vostre
AIDA APARICI
nom, cognoms, curs i grup. Rebràs un correu

1er
correu electrònic antonilamirant@ieslesfoi
dia de
es.org
classe

16/9

correu electrònic aidaaparici@ieslesfoies.o
rg

amb el material necessari per a fer les
activitats.
- Qüestionari inicial.
- Activitat 1 del tema 1.
- Activitat 2 del tema 1.
- Activitat 3 del tema 1.
-Fes un breu resum del següent documental:
LLATÍ

ANNA REQUENA

2/10

Correu
electrònic i Aules

annarequena@ieslesfoies.org

16/9

teresaalberola@ieslesfoi
es.org

18/9

Correu
electrònic
Correu

25/9

Correu

2/10

Correu

Busca informació sobre la vida de Johann
Sebastian Bach i fes un petit resum ( 1 full )

02-10

correu electrònic evaalbiolp@ieslesfoies.o
rg

Envia'm un e-mail dient el teu nom, cognoms,
curs i grup i et dic les tasques a fer

2-1020

e-mail

Rebràs un correu meu. Si no el reps, envia’m
un correu on m’indiques el teu nom complet,
cur i grup.

16-09

Hauràs de fer les activitats de competències
lingüístiques que he enviat per correu al grup
4t C DOC: Els donuts.

18-09

https://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-lo-coti
diano/aventura-del-saber-escritura/2899068/

-Envia’m un correu amb el teu nom i cognoms,
curs i grup.
-Els exercicis de 1 i 2 del full d’exercicis “Tema
1: Nombres enters i racionals” que enviraré per
correu
MATEMÀTIQUES
TERESA ALBEROLA - Els exercicis de 3, 4, 5, 6 i 7 del full d’exercicis
APLICADES
“Tema 1: Nombres enters i racionals”
-Els exercicis de 8, 9, 10, 11 i 12 del full
d’exercicis “Tema 1: Nombres enters i
racionals”

MÚSICA

EVA ALBIOL

RELIGIÓ

RAFAEL SAÉZ

TECNOLOGIA

TONI BENAVENT

VALENCIÀ

21/9
24/9
28/9
30/9

CARME GOSÀLBEZ

tonibenavent@ieslesfoie
s.org

Iniciar la lectura de Alicia en el país de les
meravelles. Vos enviaré el pdf de la novel·la
perquè pugueu començar a llegir tots. Enviaré
per correu instruccions detallades
VALORS ÈTICS

JAVIER MIRÓ

23-09

