Rubí, 21 de juny de 2019

Benvolgudes famílies,
Els informem que aquest curs ja s’ha acabat i ve l’època de les vacances d’estiu amb
el sol, la platja, l’esport...i la feina!.
Segur que teniu moltes ganes de passar-ho bé i descansar però també hem de tenir
la ment activa i per tant us proposem diverses activitats per fer amb família.
Podreu jugar, llegir llibres, pintar mandales, retallar i enganxar, fer papiroflèxia, enviar
postals a l’escola explicant el que esteu fent, enraonar, cantar, ballar, etc...
No oblideu que en cas que l’alumne no hagi assolit o hagi assoli satisfactòriament
l’àrea de llengua o matemàtiques, serà obligatori que faci els deures d’estiu. En cas
d’assoliment notable o excel·lent els deures seran recomanables però no obligatoris.
Com a novetat d’ enguany, els quaderns que us proposem tenen fulls d’autocorrecció.
Per seguir en la pràctica de la nova metodologia de l’escola, en la que en moltes
ocasions són els propis alumnes qui s’autoavaluen, volem que també a l’estiu es
corregeixin les tasques realitzades. És per aquest motiu que proposem a les famílies
guardar els fulls amb les respostes i donar-les als seus fills un cop finalitzat el quadern
perquè l’alumne pugui fer l’autocorrecció.

DEURES/RECOMANACIONS I TASQUES D’ESTIU
Àmbit de Llengües
Llengua Catalana 5è
Pràctiques de Lectura 5A
I.S.B.N.: 9788478876389
Editorial Nadal Edarca

Pràctiques de Lectura 5B
I.S.B.N.: 9788478876396
Editorial Nadal Edarca

Lengua Castellana 5º
Lector nº17
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11/02/19

I.S.B.N.: 9788478870202
Editorial Nadal Edarca

Àmbit Matemàtic
Matemàtiques 5è
Pont Matemàtiques 5è primària
I.S.B.N.: 9788478874552
Editorial Nadal Edarca

Àmbit Artístic
Dibuix: en un full din-A-4 doblegat per la meitat (din-A-5) dibuixar en una banda del
paper la cara de l’alumne/a i, a l’altra banda escriure-hi el nom amb lletres ben
boniques. Servirà per decorar el passadís al setembre.

No us oblideu de portar la feina al setembre i entregar-la al nou tutor o tutora.
Us desitgem unes bones vacances d’estiu.

Atentament,
Equip docent
Col·legi Regina Carmeli
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