BENVOLGUT ALUMNAT
DE SECUNDÀRIA I
POSTOBLIGATÒRIA
AQUESTS DIES DE CONFINAMENT
COMENCEN A FER-SE UNA MICA
FEIXUCS, I LES LOGOPEDES I SIALS NO
VOLEM QUE US AVORRIU PAS!
Gràcies als nostres drons logopèdics sabem que esteu a casa, que feu
cas a les vostres famílies i que feu els deures.
Tot i així i per si de cas, us fem un breu

recordatori i unes quantes

propostes, desitjant que els dies passin de la millor manera possible
al costat de qui més us estimeu!

COL · LABORA

UTILITZEU I FEU
UN BON ÚS
DELS AUDIÒFONS I ELS IMPLANTS

EN LES TASQUES DE LA LLAR

Aprofiteu aquests dies per

en les tasques de la llar

col · laborar
(cuinar,

netejar, endreçar la vostra habitació…)

COCLEARS

Des de que us lleveu fins que us aneu a
dormir,

cuideu-los !

ara estem molt de temps a casa, no
tenim excusa!

VEGEU LES NOTÍCIES
PER SABER QUÈ PASSA AL

SEGUIMENT DEL
CORONAVIRUS
PODEU CONSULTAR ELS PORTALS
DEL DEPARTAMENT DE SALUT
COM CANAL SALUT

MÓN!
Quines recomanacions ens donen?

Comenteu-les amb la vostra

Seria fantàstic

família.

Info-K

Quina informació hi podem trobar?

és un programa diari de

fer un blog

tota la informació que aneu trobant!

notícies de 20.30 a 20.45h, al
canal Super3.
També teniu programes i sèries

tv3 a la
webvisual tv

de TV3 subtitulats a

carta

i

on guardeu

Canal Salut

EXPERIMENTS I LES
CURIOSITATS

DIARI DEL
CONFINAMENT

US AGRADEN?

ESCRIVIU EL VOSTRE

A nosaltres molt!
Mira el

programa Dinamiks ,

de 20.43

a 21.10h.

En un quadern, en uns fulls,
digitalment....

Escriviu cada dia

sobre

el vostre estat d'ànim, sobre les vostres
reflexions, preocupacions, sobre allò
que no podeu fer i voldríeu però sobre
tot...

ALLÒ QUE FAREU QUAN SUPEREM LA
PANDÈMIA

GLOSSARI
DE PARAULES NOVES

Anoteu totes les paraules noves
q u e e s c o l t e u a q u e s t s d i e s . Busqueu
informació o pregunteu a l s p a r e s .

I EL MÉS IMPORTANT
DE TOT

Aprofiteu per

gaudir de la família ,

malgrat les circumstàncies

que estem vivint. Doneu-vos suport els uns als altres quan els
ànims no acompanyin, parleu dels vostres sentiments

deixeu de compartir somriures.

i no

TOT MOMENT ÉS
Montserrat Abelló

Tot moment és
si te’l fas teu
i el vius sense
rencança.
Així la finestra closa
que voldries amb vista,
per on encara veus
un tros de cel.
Ara, radiant de sol
i d’alegria.

L'equip de secundària i postobligatòria també...#ensquedemacasa

