
 
ORIENTACIONS   PER   LA   PLANIFICACIÓ   DE   LES   TASQUES   ESCOLARS.  

  

Benvolguts/des   alumnes   i   famílies,  

Ens   trobem   en   una   situació   que   requereix   la   realització   de   totes   les   tasques   escolars   des   de  

casa.    Per   adaptar-se   quan   abans   millor   a    aquesta   nova   forma   de   treballar    és   convenient  

dedicar   un   espai   de   temps   a   planificar   el   vostre   dia   a   dia,   amb   l’objectiu   de:   

  

-           Preveure   i/o   anticipar    les   tasques   que   has   de   fer   diàriament.  
-           Aconseguir    seguretat   i   confiança ,   ja   que   en   tot   moment   sabràs   quina   activitat  

has   de   realitzar.   
-            Tenir   les   tasques   organitzades   prèviament   et   permetrà     aprofitar   més   el   temps ,  

ja   que,   quan   comencis   a   treballar   estaràs   ubicat   i   sabràs   per   on   encetar   les  
activitats   escolars.  

-           Tenir    un   ritme   de   treball    constant.  
  

A   continuació   us   oferim   una   sèrie   de   recomanacions   per   dur   a   la   pràctica   la   vostra  

organització   personal:  

  

- Elaborar   una    graella   de   planificació   setmanal    per   distribuir   les   feines   escolars   que  
duràs   a   terme   cada   dia.  
 

- Crear   una   llista ,   per   matèries,   de   les   activitats   que   el   vostre   professor/a   us   ha  
encomanat.   A   partir   d’aquí,    selecciona   totes   aquelles   activitats   que   SI   pots   fer    i  
les    distribueixes   a   la   graella    que   has   elaborat   prèviament.  
 

- El   temps   de   dedicació   diari,   equivaldria   a   les   hores   lectives   de   classe,   fent   les  
pauses   necessàries   per   descansar,   hidratar-se   i   agafar   forces   per   continuar.  
 

- Es   recomana    començar   amb   les   tasques   que   us   resultin   més   complicades    i  
acabar   amb   les   més   senzilles,   donat   que   a   l'inici   del   dia   disposes   de   més   energia   i  
capacitat   de   concentració.  
 

- Les    activitats   que   generin   dubtes ,   es   poden   anotar   en   una   llista   i    preguntar    al  
professor/a   de   l’assignatura   per   resoldre’ls.   
 

- Planificar,   sempre   que   sigui   possible,   les    activitats   de   dilluns   a   divendres    i   poder  
gaudir   de   temps   per   descansar   el   cap   de   setmana,   ja   que   és   imprescindible   per  
aconseguir   un   bon   rendiment.  
  

Esperem   que   aquestes   indicacions   siguin   útils   per   al   vostre   dia   a   dia.  

Cuideu-vos!  


