CURS: 1r FPB
Tutor: FEDE SOLER.

ANGLÉS

LLIURAMENT
PROFESSOR/A

MAR GARRIGÓS

ACTIVITATS

a)Enviar un correu a la professora per
presentar-se.
b)Respondre online a aquest test, i
enviar-me els resultats i número d’errors
(podeu fer captura de pantalla).

ADREÇA
ELECTRÒNICA

DATA

PROCEDIMENT

fins
21/9

correu
electrònic

margarrigos@ies
lesfoies.org

correo
electrónico

doloresgirones@
ieslesfoies.org

Escanejar i
enviar al
correu.

mjllopisalbert@g
mail.com

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.
php?title=evaluacin_117

PREPARACIÓ DE
COMANDES

ATENCIÓ AL CLIENT

FOL

LOLA GIRONÉS

MªJOSE LLOPIS

ISABEL SAVALL

Enviar un correo a la profesora para
presentarse, indicando los datos
personales, grupo al que pertenece y
teléfono de contacto.
----------------------------------------------------------El alumno recibirá un correo con la
presentación de la profesora y las
indicaciones pertinentes para poder
comenzar a realizar las tareas
correspondientes al primer tema.
- Llegir presentació mòdul
- Identifica la 1ª part del tema 1, llegint
el contingut i realitzant les activitats
proposades
-Escriu un correu a la professora
presentante.
-Llig la presentació del mòdul que rebràs
-Respon a les activitats que rebreu per
correu

16/09

02/10

2/10

2/10

Enviar al
correu
electrònic

isabelsavall@iesl
esfoies.org

TÈCNIQUES ADV.
BÀSIQUES

TRACTAMENT
INFORMÀTIC DE DADES

FEDE SOLER

LOLA GIRONÈS

Presentació del curs. Visualitzar el següent
vídeo i respondre a esta qüestió: ¿Creus
que t’esforces el suficient en l’Institut?
Enllaç al vídeo:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informesemanal/informe-semanal-corea-del-sur-pro
hibido-fracasar/1487175/

2/10

Enviar un correo a la profesora para
16/09
presentarse, indicando los datos
personales, grupo al que pertenece y
teléfono de contacto.
----------------------------------------------------------El alumno recibirá un correo con la
presentación de la profesora y las
02/10
indicaciones pertinentes para poder
comenzar a realizar las tareas
correspondientes al primer tema.

Enviar al
correu
electrònic

federicosoler@ie
slesfoies.org

correo
electrónico

doloresgirones@
ieslesfoies.org

Correu
electrònic

remeibertet@iesl
esfoies.org

CASTELLÀ
MR BERTET
VALENCIÀ

Escriu un correu a la professora.

COMUNICACIÓ I
SOCIETAT

MR BERTET

Recorda que cal tindre una adreça personal
identificable ( preferiblement amb el nom i el
cognom de l’alumne/a). En l’ASSUMPTE
escriu: nom, curs i grup de l’alumne/a. En
el COS del correu pots incloure el teu nom
complet, data de naixement i poble on vius.
Necessites una llibreta de fulles
quadriculades: pots fer una portada,
l’escaneges i me l’envies en forma de fitxer
adjunt. ASSUMPTE DEL CORREU :
portada llibreta, nom i curs de l’alumne.

Correu de la professora:
remeibertet@ieslesfoies.org

CIÈNCIES APLICADES I

NIEVES NAVARRO

a partir d’aquestes primeres tasques (
enviar correu i fer la portada), la feina serà
enviada al correu del grup per a tots/totes.
Començarem repassant els nombres
Fins
naturals i per això en el següent enllaç
1/10
trobareu uns exercicis que haureu de
realitzar;
https://drive.google.com/file/d/1IbHZ7DUrb1
u81fABTfOi_LP8vtlIW7s4/view?usp=sharing

Escanejar i
convertir en
pdf

nievesnavarro@i
eslesfoies.org

