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Gala

TORNA A SORTIR EL SOL!
Tot va començar el passat mes de març, quan un virus procedent 

de la Xina va arribar per canviar les nostres vides. De sobte ens 

van obligar a confinar-nos a casa sense poder sortir i anar a visitar 

als que mes estimem. 

Hem estat dos mesos a casa i sobretot els primers dies ni tan sols 

podiem sortir, però a casa tampoc ens ho hem passat tant 

malament. He aprofitat per estar amb la meva mare, el meu pare, 

el meu germà i el meu gat Fígaro. He gaudit molt dels menjars de 

la meva mare, paella, fricandó de vedella, etc…, i hem fet moltes 

activitats tots plegats. Ja que no podiem sortir vam aprofitar que 

tenim un terrat per poder passar l’estona i que ens toqués una 

mica l’aire, per la nit tots plegats veiem pel·lícules i sèries de 

televisió, hem jugat a molts jocs, hem fet sessions de gimnàstica i 

bàsquet a casa i tot això ha fet que aquests dies de confinament 

hagin passat d’una manera molt més divertida.



Gala

Ara que ja estem en fase 1 per fi ja podem anar a veure 10 

familiars, tot cada vegada va a millor, però hem de respectar les 

normes per continuar en aquest bon camí!

Estic molt contenta de poder dirigir-me a vostès amb aquesta 

carta.

Espero que us hagi agradat i que ens podem retrobar ben aviat per 

poder escriure una altre carta per vosaltres i donar-la en persona.



Daniel



Gonzalo Ibáñez



Gonzalo Llorach

Bon dia, bona tarda!
No sé quan rebràs això, però espero que estiguis bé!
Jo ho estic, però la veritat, és que de vegades durant aquest 
confinament, he estat una mica avorrit d’estar quasi tot el dia 
a casa, però bueno, també m’ho he passat bé parlant amb 
els amics per la Play.
I ara, començo, fins i tot, a anar a casa del meu millor amic i 
del meu cosí, així que, començo a estar més animat.                        
Espero que tu, puguis rebre aviat a la gent que t’estima, 
m’imagino que a algun familiar ja hauràs vist i per això 
espero que estiguis content i t’estiguis divertint.
També desitjo que estiguis sà,
Espero que t’hagi agradat llegir aquesta carta, molts petons 
adéu.





Iris

AMICS DE LA TERCERA EDAT, TINC GANES DE 
TORNAR-VOS A VEURE, PERÒ COM TRIGARÉ US 
ENVIO UNES FOTOS, ESPERO QUE US AGRADI.

AQUESTES SON LES MEVES MASCOTES, EL 
SUSHI, LA XATA I EL BLANC.



Iris

UNA MANUALITAT REGAL DE BONA SORT.
MATERIALS.
1-Cartulina del color que sigui.
2-Tisores
3-Coses que us agradin
4-Un trèvol de quatre fulles o una cosa que us doni bona sort.

INSTRUCCIONS.
1-Retalla en forma de cor la cartulina.
2-Afegeix les coses que t’agraden a sobre, sense enganxar si no 
vols.
3-I per últim afegeix també el trèvol o l'objecte que hagis triat de 
bona sort. 
RESULTAT:



Iris

Espero que estigueu somrient molt, perquè dintre de 
poc tot tornar a la normalitat. 

Tot anirà molt molt 
molt bé!!!!!



Jan

Hola, em dic Jan i us envio aquest dibuix 
perquè tot anirà bé, tot això passarà aviat, i 
podrem fer el que vulguem, molts petons i 
ànims!!



Lara

Molta força a tothom dintre de poc això 
acabarà!
PER ACONSEGUIR-HO ENS TENIM QUE RENTAR BÉ LES 
MANS POSAR-NOS LA MASCARETA ETC…
SI ho fem tots haurem guanyat la batalla contra el coronavirus!
una cosa bona del coronavirus hi ha i es que ara els carrers els 
camps etc tenen molta menys contaminació i hem tingut molt de 
temps per passar amb la família,veure pelis i sèries,fer 
manualitats... 
Espero que això acabi dintre de poc!



Luz

Espero que esteu bè!!!!!!



Manuela

Estimats avís i avies,
Hola emb dic Manuela tenia ganes d'estar amb 
vosaltres perquè ara com estem de quarentena I han dit 
que els avis i les àvies són els primers en infectarse del 
virus �

Amb afecte





Sasha

Hola! Com esteu? Avis us ho passeu bé a la 
residència? Tinc moltes ganes de veureus per jugar 
amb vosaltres. M'en recordo molt quan vam venir a 
cantar, era molt divertit parlar amb vosaltres, però quan 
vam entrar erem una mica vergonyosos pero després 
no teniem vergonya em va agradar molt parlar de la 
nostra vida i que vosaltres també parlessiu de la vostra 
vida. També m'agradaria anar d'excursió amb vosaltres 
i passar-ho molt bé.Jo si ara mateix seria allà estaría 
encantada de jugar amb vosaltres. dibuixar, etc. Adéu 
molts petons a tots i cuideu-vos molt.    



Txell

Bon dia!
Espero que estigueu molt bé, aquests mesos que ens 
hem quedat confinats a casa han sigut un rollo perquè 
no hem pogut veure els nostres familiars, no hem pogut 
sortir de casa… etc. Espero que estigueu tots molt bé i 
que hagueu pogut superar aquest confinament sense 
agafar el virus. Us envio un dibuix, espero que ens 
puguem veure aviat i explicar-nos com hem viscut 
aquest confinament. 
Jo tinc moltes ganes de veure els amics, els mestres, 
poder anar de colònies… Això voldrà dir que ja no hi ha 
coronavirus i podrem venir-vos a veure.

Una abraçada gegant!



Txell



GRÀCIES !!!


