
Aquesta és la relació de FEINES A PRESENTAR a les  vostres tutores de la 4ª quinzena (les 
havíeu  de fer dels dies 4 al 15 de maig). 
-Ens agradaria que els NINS  corregeixin les activitats. Trobareu el solucionari a l’apartat tasques 
quart. Solucionaris. Algunes no estan corregides perquè nosaltres volem comprovar com ho fan 
els nins. Procurau que les facin ells, vosaltres ajudau-los en les explicacions, si vos demanen.  Una 
vegada corregits, s’enviaran per correu .
-El PLAÇ D’ENTREGA serà del dia 20  al 27 de maig (feines de les tutores)
- Per favor, només enviau fotos del que se vos demana. No heu d’enviar tot el que heu fet.
-Feis un correu per a cada assignatura.
-Les feines de English seran enviades a na Marga Bernard i vos record  la seva adreça 
englishceipsantamriadelmar@gmail
-Les feines de Religió seran enviades a en Joan Nadal
jnadal2@educaib.eu

Si teniu dubtes posau vos en contacte amb les tutores.
Moltes gràcies por la vostra col·laboració i esforç.

 CASTELLANO Enviar: 
 -1. EL PUNTO Y LA MAYÚSCULO. (enviarlo ya corregido)
 -Págs. 2. DESCRIBIR UN LUGAR . Pág. 3. EL CUENTO  (hecho de los niños, sin corregir) 
  -Pág. 5. Atención g/gu (enviarlo ya corregido)

MATE. Enviau. 
-Del llibre enviar: -Pàg. 49. Problemes 10, 12, 13 i 14. (fet vostre sense corregir)
-Del llibre enviar que es vegi que està corregida pàg. 107 
-Del llibre pág.  108 fet vostre, sense corregir.
-Una foto del Quadern Nº 14 de la pàgina 19 ja corregida.
**Els alumnes que facin ACTIVITATS DE REFORÇ les hauran de fer arribar a la tutora.
 
NATURALS. Enviau
- Una foto de cada una de les fitxes de reforç per comprovar que estan fetes i corregides: 
INVERTEBRATS, PLANTES I ENERGIA.
-Una foto de la pàg. 123 (màquines simples) activitats 3 i 4 (feta vostra).

CATALÀ No heu d’enviar res. Ja l’heu enviat i l’hem corregit: Sant Jordi.
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