
Aquesta és la relació de feines a presentar a les  vostres tutores de la 5ª quinzena (les havíeu  de 
fer dels dies 18 al 29 de maig). 
-Ens agradaria que els NINS  corregeixin les activitats. Es tracta de practicar l’autocorrecció. 
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 2  al 5 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
i les de na Margalida Rigo
mrigo4@educaib.eu

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

 CASTELLANO Enviar: 
-Texto instructivo escrito: receta o instrucciones para hacer un juego, experimento, trabajo 
manual… y vídeo hecho suyo.
- Foto del apartado 3 (el barquito construido)

MATE. Enviau
-Del llibre enviar: -Pàg. 145  i 146. (fet vostre sense corregir)
-Del llibre enviar que es vegi que està corregida pàgs.147 i 148
-Quadernet nº 14. Pàg 22 feta vostra sense corregir i pàg. 23 ja corregida.

 SOCIALS. 
Una foto de cada una de les fitxes de reforç per comprovar que estan fetes i corregides: LA 
HIDROSFERA, EL PAISATGE, EL RELLEU DE LES ILLES BALEARS.

CATALÀ.
-Foto de la comprensió oral: la llavoreta (feta vostra)
-Foto de les activitats 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la pàg.150 ja corregides pels nins.
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