
PER A L’ALUMNAT DE 3r CURS AMB RECURS DE 

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA	
	
	
  

 Hola i molts ànims novament!!!  

 

 Després del temps de Pasqua que desitge hàgeu passat bé en 

companyia de les vostres famílies, ara vos cal fer un nou esforç per a les 

pròximes setmanes. 

 

 És difícil des de casa mantenir el ritme de treball habitual, però vosaltres 

podeu! Amb esforç i ganes ho aconseguireu!  

 

 Vos recorde algunes de les orientacions que tenim presents quan fem 

les activitats a classe perquè pugueu continuar aplicant-les en les tasques que 

se vos encomanen. 

 

• Al matí després de desitjar un molt bon dia i revisar el calendari podeu 

organitzar les activitats que fareu. 

 

• Quan aneu a fer-les intenteu començar i acabar cada activitat sense 

interrupcions ni distraccions i procureu mantenir la concentració en tot 

moment. Després d’acabar l’activitat descanseu si ho necessiteu. 

 

• Busqueu algun moment per a llegir allò que vos agrade. Llegir, a més 

de ser molt bonic, vos ajuda en tots els vostres aprenentatges i quan 

pugueu conteu allò que heu llegit als vostres familiars, segur que els 

agradarà compartir-ho amb vosaltres.  

 

 El dijous 23 celebrem el DIA DEL LLIBRE!!! 
 

 



• Dibuixar i escriure sobre el que feu estos dies vos ajudarà a recordar-

ho després i podrem compartir-ho quan ens tornem a trobar  a classe. 

 

• Jugueu molt també! Teniu temps per a tot, el dia és molt llarg i dóna 

temps per a jugar, oir música, parlar, cantar, veure la televisió, ballar.... 

 

• A les 8 de la vesprada, podeu eixir al balcó o a la finestra per a aplaudir 
als sanitaris i les sanitàries que tant ens cuiden; i recordem també als 

altres treballadors i treballadores que ens estan ajudant a poder superar 

esta situació.  

 

 

 

 

 

• Abans de gitar-vos, podeu recordar tot allò que heu fet i sentir-vos 

satisfets i satisfetes del vostre esforç, valorant tant el vostre treball 

com el de tots aquells i aquelles que vos ajuden i vos estimen. 

 

 Aquest és el meu aplaudiment per a vosaltres  

 

 

Continueu cuidant-vos molt!!!! 
 

 

 

 

 

 


