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Octubre

On vaig?
La pregunta correcta seria

On vull anar?
I la resposta hauria de guiar els meus passos i la meua forma d’actuar.

Vull caure al buit, a la tristesa, deixar-me portar, veure passar el temps?

NO!
Vull anar a la plenitud, a la il·lusió, a la felicitat, a sentir-me realitzat!

I quin camí em porta a aquest lloc?
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Aquest curs acaba de començar.T’esperen mesos i setmanes en les quals 
ocorreran moltes coses estupendes, i també unes altres per les quals t’has de 
preparar i organitzar: exposicions en grup, proves escrites, exàmens orals…

Fa ja temps que et vas adonar que en el col·legi treballeu de forma diferent: tre-
ball cooperatiu, projectes, potser utilitzeu la tablet… Aquesta forma de treballar 
és més amena i divertida, però no pots oblidar que també hi ha una part molt 
important de treball que és el que has de fer TU SOL.

Per això és important que t’organitzes bé i aquesta agenda et pot ajudar molt.

Hi ha temps per a tot!

Planificació d’estudi i oci

Hores dilluns
dimarts

dimecres

Planificació d’estudi i oci

Hores
dijous

divendres
ds dg
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En el teu dia a dia:

TEMPS PER AL DESCANS

Em gite al llit a les:

M’alce a les:

PROCURE DORMIR MÉS DE 8 HORES DIÀRIES!

TEMPS PER A CUIDAR-ME

Em dutxe: 

	Abans d’anar al col·legi.

	En tornar del col·legi.

	Després de realitzar alguna activitat física.

	Abans de gitar-me.

Faig cinc menjades al dia: desdejuni, esmorzar, dinar, berenar i sopar. Procure 
menjar verdures, fruites, peix i cereals.

TEMPS PER A LES MEUES OBLIGACIONS

Dedique temps a realitzar els deures, no més del necessari però tampoc menys:

	En eixir del col·legi.

	Després de realitzar una activitat extraescolar.

	A més a més llig un llibre abans de gitar-me perquè em relaxa i m’aju-
da a aprendre coses.

M’ocupe de preparar la meua motxilla, els meus materials, la meua roba espor-
tiva, etc.

	Millor abans de dormir.

	De matí, corrent.

VULL TINDRE UN BON CURS!

VULL ORGANITZAR-ME BÉ!

VULL TINDRE TEMPS PER A TOT!


