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ACTIVITATS
Contactar amb la professora per correu
electrònic indicant nom i cognoms de
l’alumne/a, així com el curs i el grup.
● Semana 1 [antes del viernes, 18 de
septiembre]
- Cada alumno me enviará un correo con
su nombre, apellidos, curso y grupo.
Además añadirá unas líneas que sirvan
como presentación [registro formal en
la medida de lo posible]
● Semana 2 [21-25 de septiembre]
- Cada alumno recibirá en su correo
electrónico un dosier con actividades de
presentación sobre diversos contenidos
mínimos de la materia.
● Semana 3 [28/09-02/10]
- Entrega y corrección de las actividades
propuestas en el dosier.
Enviar un correu a
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
amb: Nom, 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.
Deure 1. Lectura i resum del tema 1.
Deure 2. Lectura, resum i opinió personal del
següent article:

https://josemief.com/guia-de-los-falsos-mitos-3/#MITO_9_EL
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1r dia

correu

02/10
/2020

AULES

monicagarcia@ieslesfoies.o
rg
xaviertomas@ieslesfoies.or
g

21/9

_FLATO_ESTA_PROVOCADO_POR_LA_INGESTION_DE_
AGUA_ANTES_O_DURANTE_LAnbsp_PRACTICA_DEL_E
JERCICIO_FISICO

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA
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Deure 3. Completar la fitxa “Moute i Activa’t ja”.
Envia un correu a solevilar@ieslesfoies.org
amb assumpte : 4t ESO PR4
En el cos del missatge indica nom i cognoms i
escriu unes línies on et presentes.
Rebràs un correu amb les instruccions per a
començar a treballar.

Envia un correu a
antonilamirant@ieslesfoies.orgamb assumpte
4rt ESO, i en el cos del missatge indica el teu
INFORMÀTICA
A. LAMIRANT
nom, cognoms i grup.
Rebràs un correu amb les instruccions per a
començar el primer tema.
Enviar un mail a josebellver@ieslefoies.org
MATEMÀTIQUES J.IGNACIO BELLVER indicant nom + cognoms + grup el primer dia
de classe i enviaré fitxa incial exercicis
Entrar en la página web
http://www.religioconrafi.esir a la pestaña
RELIGIÓ
RAFAEL SAÉZ
CURSOS 4º de ESO y resumir o hacer un nuevo
powerpoint del tema 1º LA IGLESIA, REALIDAD
VISIBLE Y ESPIRITUAL.
Enviar un correu electrònic
El correu deu de possar el nom, cognoms i grup
TECNOLOGIA
ÓSCAR MOLTÓ
a fi de registrar-se.
Després us enviaré un correu amb la tasca.

M.E. ALBEROLA

un

correu

electrònic

l’assumpte el vostre curs i grup.
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.org

02-10
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electronic

josebellver@ieslesfoies.org

2-10

CORREO

rafasaez@ieslesfoies.org
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2-10

e-mail

oscarmolto@ieslesfoies.org

correu
electrònic

elenaalberola@ieslesfoies

Abans
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Si

no

sabeu

escriure

un

missatge

correctament i enviar-lo per correu electrònic
seguiu

aquestes

instruccions

https://docs.google.com/presentation/d/1qgB9
eO0y_nBADR0JPuqgZASZJpi026fxH1WE_5
emAvg/edit#slide=id.p
per

veure

correctament

les diapositives

piqueu “Inicia la presentació” (dalt a la dreta).
Per favor, seguiu tots els passos. Ànim!

