
Estimades famílies: 

 

   En primer lloc, em dirigeix a vosaltres per 

donar-vos ànims i força en aquests dies difícils. 

Espero que estigueu tota la família bé i amb ganes 

de superar aquest repte a què ens enfrontem. 

   Entenc que l'actual situació està condicionant 

significativament la manera d'afrontar 

l'aprenentatge i suposa una nova experiència per a 

tothom. Per això, comprenc que un cúmul 

d'emocions es barregen davant la incertesa, però 

estic segur que amb una actitud positiva anirem 

aconseguint els objectius que ens proposem. 

   Com a mestre d'audició i llenguatge vull 

recordar-vos que tingueu present la importància 

del llenguatge en el desenvolupament cognitiu, 

curricular, emocional i social dels vostres fills. 

Donades les circumstàncies, no vull carregar de 

treball extra als alumnes i les alumnes, ni generar 

aclaparaments addicionals. 

   Cada alumne presenta unes dificultats diferents i 

és important que recordeu les orientacions que us 

vaig transmetre a l'inici de curs i us serveixin de 

guia per treure moments o aprofitar altres 

activitats per a posar-les en marxa. 



   Moltes vegades el treball que realitzem a l'aula 

d'audició i llenguatge és de manera oral, de 

manera que la comunicació amb els vostres fills i 

filles és fonamental. 

   Aquells alumnes que presenten unes barreres 

comunicatives més importants, en breu tractarem 

de donar una resposta conjunta dels diferents 

professionals per treballar de manera eficient. 

També tractaré deposar recursos de treball. 

   Finalment desitjar-vos molta energia positiva i 

ànim en aquests dies. Per això, us adjunto una 

poesia que vaig escriure fa temps i vull dedicar-la 

tots els meus alumnes. 

 

 

 

       Carlos B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MI ESCUELA 

 

 

En mi escuela  

hay niños traviesos, 

niños que andan 

 y otros estatua. 

 

Niños que agachan la cabeza  

si hablas 

y también….. 

si cantas. 

 

Los hay vivos,  

otros cansados 

si la noche fue larga. 

 

Niños de corazón, 

Niños rojos , verdes, 

 azules y naranjas. 

 

Hay niños suyos,  

niños propios, 

mis niños del alma. 

 

Niños hay hoy y mañana,  

y al otro; y niños que 

 vendrán al alba. 

 

Hay niños de ceniza y fuego, 

niños con espada 

y niños de bandera blanca. 

 



Los hay niños leones, 

niños gacela y niños 

que vuelan de madrugada. 

 

Hay niños de sal, 

de azúcar y arena, 

niños que pican 

y niños que queman. 

 

Hay niños que no son niños, 

niños abuela y niños 

que crecen en la madriguera. 

 

También hay niños  

que saben a fresa, a plátano… 

otros… a rosquilletas. 

 

Hay niños volcán , 

camaradas, niños de río  

y niños de playa. 

 

Niños de acero hay, 

niños  de roble, amapola 

y niños de lana. 

 

En mi escuela hay tantos niños 

que a veces niño  soñaba . 

 

En mi escuela hay tantos niños… 

 

 

  Ànim i força. 


