
Nom

Curs



He jugat a:

M‘he sentit (descripció del sentiment):

Positiu/va Motivat/da Creatiu/va Cap dels anteriors

He parlat amb 
(professor/a, company/a, tècnica en suport emocional) 

A través de:

Plataforma comunicació 
(Skype, Hangouts, Zoom, Webex, etc.)

Videotrucada
(WhatsApp)

Correu electrònic

He après (de la cosa llegida, vista, escoltada i/o feta): 

He fet (nom de la creació):

Dibuix/Pintura/Escultura Exercici BallarCantar

He escoltat (nom de la cosa escoltada):

Programa entreteniment Entrevista Música Debat

He vist (nom del visionament):

Documental Pel·lícula Entrevista Debat

He llegit (nom de la lectura):

Article Notícia Ressenya Llibre

Dia:

Coses que he fet a CASA
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