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Aitana

Hola! Sóc l’Aitana de 5èB de l’escola l’Arjau.
Espero que tots estigueu bé, jo estic una mica avorrida
com bastanta gent. Espero també que no se us estigui
fent molt llarga aquesta quarentena i desitjo que ens
puguem tornar a veure com abans.
Quan ens van dir que ens havíem de quedar a casa em
vaig posar molt trista, ja que estàvem de colònies i
encara ens quedava un dia per tornar a casa.
Cuideu-vos molt i que res ni ningú tregui aquest
somriure de la vostra cara, que la vida és una i s’ha
d’aprofitar al màxim!
Molts petons!!!
ADEU!



Aitana



ALEX

Hola sóc l’Alex de l’Escola L’Arjau,
El primer dia de confinament va ser molt avorrit. El segon dia pel 
matí vaig decidir fer un horari. L’horari era: quan em despertava 
feia 3 problemes, després jugava als videojocs. Dinava i a les 4 
estudiava, quan acabava d’estudiar tenia temps lliure i era així 
tota la meva rutina.
El primer dia que vaig sortir vaig estar súper content. Vaig veure 
a un amic que es diu Yeremi. Vaig sortir amb el patinet i vaig
anar al costat del port.
Les herbes havien crescut molt. Jo pensava que hi hauria molta 
gent però no hi havia casi bé ningú.
Espero que estigueu tots bé.
Espero que tot s’acabi ja.
Una abraçada.



ALEX



IKER

Hola em dic Iker i tinc 10 anys.
El primer dia que vaig sortir de casa vaig sortir amb al meu 
pare a passejar i després vaig anar a la plaça del port amb
el meu patinet.
El segon dia vaig anar a la plaça a fer “pases” amb la 
pilota de futbol amb el meu pare. Després vaig anar amb
el meu pare a veure a la meva àvia.
Les activitats que hem fet a casa han estat: he jugat a un 
joc que es diu Fortnite, he fet un puzzle i he pintat.

ESPERO QUE US HAGI AGRADAT LA
MEVA CARTA. UN PETÓ MOLT GRAN.



IKER

.



JANA

Hola avis, àvies i a totes les persones que treballen a la Residència i centre de 
dia Casa d'Empara .
Sóc la Jana, una nena de deu anys, i visc a Vilanova i la Geltrú. Vaig a la classe 
dels robots i la meva mestra es diu Míriam. A casa meva ens agrada molt jugar al 
parxís, de moment sóc la campiona. Aquests dies no he seguit l’horari, 
simplement m'aixeco a l'hora que vull i treballo pel matí, i una mica amb la meva 
mare per la tarda. M'agrada ajudar als pares perquè sempre faig les amanides i 
llavors en mengo les olives. La veritat és que mai m'avorreixo, ja que tinc un 
germà de set anys que es diu Evan que és molt carinyós i súper divertit. 
Jo em sento bé, solament enyoro a la família i als amics i amigues. Hi ha dies 
que em sento com si fos una presa a casa, però la mama, el papa i el meu germà 
em fan sentir bé.
Jo faig ballet i el meu mestre de ballet em va demanar que ens féssim unes fotos 
al carrer, me les vaig fer i estava molt guapa. Vaig sortir amb la meva mare 
perquè el meu germà no volia.
Quan vaig sortir al carrer no hi havia quasi ningú i no em vaig trobar amb cap 
conegut. Per mi, portar màscara i guants és un “rollo”, és com si no fossis lliure. 
Em sento una mica trista perquè no puc abraçar als meus amics i amigues. El dia 
que vaig sortir va ser súper fantàstic i va ser com si se’m encenés la bombeta un 
altre cop. Espero que estigueu molt sans, moltes salutacions.



Júlia

Estimats companys de la Casa d’Empara,
Us escric per explicar-vos com va ser la meva primera sortida al carrer 
després de tots  aquests dies. En la meva primera sortida vaig anar amb el 
meu germà petit que es diu Adrià i la meva mare al Passeig Marítim. El 
meu germà va anar en patins, i jo també. La meva mare va anar en 
bicicleta. Quan vam arribar al Passeig Marítim el meu germà i jo ens vam
muntar un circuit de proves, ens posàvem obstacles amb sabates. Vam 
sortir un diumenge que hi havia molt de sol, feia molt bon dia. Al Passeig 
Marítim hi havia més famílies amb patins, bicicletes, pilotes, patinets, 
joguines etc...però totes amb mascareta i respectant la distància de 
seguretat.
A mi no m’agrada portar mascareta, però tot i així en porto en llocs on hi 
ha bastant gent. La meva mascareta la vaig fer a casa amb teles que 
tenia. L’Adrià, la meva mare i el meu pare també es van fer una. El meu 
germà i jo ja teniem moltes ganes de poder sortir al carrer i quan van dir 
que podríem fer-ho ens vam posar molt contents. A mi m'hagués agradat 
més trobar-me algun amic meu, però no me'n vaig trobar cap. També 
m'hagués agradat més que poguéssim anar a les platges, però com que 
encara no estaven obertes no vam poder anar-hi.
Espero que vosaltres estigueu molt bé i pugueu sortir aviat. 
Us envio moooolts petons.



Júlia



Leandro

Hola a tots.
Sóc LEANDRO QUINTERO OLIVÁN, alumne de 5B d’11 anys. La meva 
mestra és MÍRIAM SENTANERA.
Aquests dies de confinament han estat molt difícils per a mi perquè no 
puc sortir al carrer ni anar a l'escola i molt menys compartir amb els 
meus companys. He fet els deures que m'han enviat,
recitat poemes, fet vídeos en català, manualitats i he jugat amb els meus 
germans. Igualment, hem compartit en família i hem resat el rosari.
Després d’un mes i mig he sortit a fer una passejada amb els meus 
familiars. He tret el meu patinet i he fet esport...em vaig sentir molt 
estrany usant guants i mascareta. Em vaig sentir feliç podent
sortir a passejar després de tants dies.
Els enyoro molt i espero veure'ls aviat.



Leandro



Mar

Hola a tots i totes,
Hola bon dia, sóc la Mar, us escric aquesta carta per explicar-vos una 
mica com m’està anant el confinament.
Aquests dies a casa sense poder sortir he aprofitat per fer manualitats, 
dibuixar, veure la tele i jugar amb el meu gos.
No m’ha agradat gaire estar a casa perquè m'avorria bastant, però tot i així 
ha valgut la pena.
Però ara que ja podem sortir al carrer m'ho passo molt bé. Després de 
tants dies a casa vaig sortir amb el meu gos i la meva mare. Pel matí vam 
anar al mirador i per la tarda vam anar a donar una volta a davant de casa, 
jo anava amb patins. No ens vam trobar amb ningú, però jo em sentia una 
mica rara amb els guants i la mascareta. El dia em va agradar bastant i 
m'ho vaig passar molt bé.
El dia següent també vam sortir i també m'ho vaig passar molt bé, vam 
anar a una cala a que el meu gos es banyés una mica i va ser súper guai.
Espero que esteu tots bé i que aviat pugueu sortir a que us doni una mica 
l’aire.
Us envio una abraça forta i espero veure-us aviat.
.



Mar



Martí

Hola avis,
Em dic Martí i tinc 10 anys. Vaig a una de las classes de
5è de l’escola l’Arjau.

M’agrada jugar a videojocs, mirar la tele i jugar a jocs de
taula amb els meus pares. Cada matí faig els deures,
m’agrada fer esport, ajudar a la cuina, fer manualitats...
Ara us explicaré com em vaig sentir al sortir per primera
vegada durant el confinament:

Quan vaig sortir em vaig emocionar molt, vaig sortir amb la
meva mare, però no em vaig trobar a cap amic. Vaig anar a
la rambla i el que em va sorprendre més és que els arbres
estaven plens de fulles. Ara que puc sortir cada dia em
sento més motivat!

Espero que us hagi agradat.



Martí



Martina

Hola avis i avies,
Soc la Martina. Soc una nena de 10 anys i visc a Vilanova i la Geltrú. Estic a la 
classe de 5B de l’escola l’Arjau de Vilanova, la meva mestra es diu Míriam.
Soc alta, amb el cabell castany i llarg i tinc els ulls marrons.M’agrada molt la música, 
cantar, ballar i veure pel·lícules de comèdia.
Aquesta quarantena he fet varies coses com: Pinta la meva habitació de blau
turquesa, cuinar amb els meus pares, fer ioga amb la meva mare, jugar amb el meu 
germà, jugar a jocs de taula i també estudiar una mica.
Els caps de setmana posem els matalassos el menjador i dormin tots junts, veiem 
uma pel·lícula i mengem crispetes de colors.

A casa hem intentat fer un horari, per tenir una mica de rutina, com jo soc de llevar-
me tard, el matí el tinc lliure i per la tarda estudio, també ajudo els meus pares a fer 
feines de casa.
A mi m’agrada estar a casa i m’he adaptat be el fet de no sortir. La primera sortida al 
carrer la vaig fer amb els meus pares i el meu germà, va ser estrany, però al mateix 
temps divertit que et tornes a donar l’aire a la cara i poder córrer, saltar i jugar a l’aire 
lliure. M’he sentit estranya portant els guants i la mascareta, ja que molesta una 
mica.

L’altre dia em vaig trobar amb una amiga i va ser molt divertit, però vam mantindrà 
les distancies de seguretat.
El que no m’ha agradat gaire es el fet de no poder veure a la família i fer abraçades i 
petons.  Espero la vostra carta i que estigueu tots be.
T’envio moltes salutacions,



Martina



Naïm

Hola avis i àvies,
Sóc en Naïm i per culpa del Covid-19 he estat confinat a casa.
Mentre estava a casa feia coses que normalment no feia: he
tocat el piano, he jugat a jocs que no hi jugava mai, de vegades
anava a la terrassa a airejar-me, feia una mica d’esport, he llegit
molt, potser mirava més tele que abans. Però fa uns dies
(després d’un mes i mig) ens van deixar sortir al carrer. Quan
vaig sortir em vaig sentir una mica estrany, hi havia més gent que
el dies anteriors i qüasi cap cotxe, per tant podia anar en wave
(una mena de monopatí de dues rodes) per la carretera. Vam
anar a saludar a la meva àvia (ella estava al balcó, és clar), va
ser un dia fantàstic. Quan tornàvem, de lluny vaig veure a un
amic però no el vaig poder saludar perquè ja portàvem una hora
i no es pot estar més d’una hora al carrer.
Espero que estigueu bé i fins aviat.



Sara



Sara



Sira

Hola casa d’Empara.

Us escric per saber com esteu. Sóc la Sira, tinc 10 anys però d'aquí una semana 

en tindré 11. Vaig a 5èB i sovint us venim a visitar. La meva mestra és la Míriam, 

és molt bona, amb mi i amb tota la classe. Potser a vegades s’enfada, però com 

totes les mestres.

Sabeu? Avui la meva gossa Bala fa 7 mesos!

Jo no sóc ni alta ni baixa, tinc els ulls de color verds i el cabell castany. Des de 

l'últim cop que ens vam veure, tania el cabell curt però ja m’ha crescut.

Aquests dies que hem estat a casa, i vosaltres a la residència, he fet un munt de 

coses. Hem fet bastantes activitats: com que tenim una terrassa bastan gran 

hem aprofitat i hem jugat a padel. També baixàvem amb les bicis al parking o 

amb la Bala per jugar.

De dilluns a divendre fem deures dues hores o més. Al migdia, quan els meus 

pares fan la migdiada, nosaltres juguem una hora a la tablet, ordinador etc. A 

les tardes anàvem al parking a jugar. (Però això quan no podiem sortir).

Tinc una germana de 8 anys i nosaltres ajudem als papes a parar la taula, 

buidar el rentavaixelles, etc.



Sira

Aquests dies sense sortir al carrer m’he sentit, no ho sé… he estat preocupada per 

la família, però imagino que ja sabeu de què us parlo.

El primer dia de sortida em va agradar molt, jo vaig sortir a la tarda i vam 

anar a passejar tots junts, però sense tocar a ningú. Vaig sortir amb la meva 

germana i amb la meva mare, i el meu pare més llunyat amb la Bala.

M’he trobat un amic dels meus pares que es diu Miquel.

Jo no porto guants, però em rento molt bé les mans, sí que porto mascareta i no 

sé.... et fa suar molt!!! Ha estat un dia molt emocionant perquè sense sortir al 

carrer és una aventura.

No m’imaginaria veure els meus avis i no poder-los fer una abraçada.

Espero que estigueu molt, però que molt bé!

Petons i adéu.



Sira



Roc



Roc









Àlex

Bon dia avis i àvies

El meu nom és Alex. Soc un noi de 10 anys i estudio a l’escola L’Arjau de Vilanova i la 

Geltrú. El meu mestre es diu Rubén i el farà que us arribi aquesta carta.

Com vosaltres, vaig estar confinat a casa meva. Aquests dies no ho vaig passar tant 

malament perquè a casa vam seguir i seguirem la mateixa rutina de sempre.

La meva rutina de dilluns a divendres és: em llevo a les 8 del matí, obro la finestra, em 

dutxo i després de vestir-me faig el llit. A les 9 ajudo a meva mare a preparar l’esmorzar, 

recullo i rento els plats. A les 10 començo fer els deures - que no són pocs – proposats per 

els mestres, fins a les 2 de la tarda quan, la mare ja té preparat el dinar. Dinem junts 

(perquè el meu pare treballa) i després descanso un estona. De 5 a 7 de la tarda jugo o 

acabo de fer alguns deures.

Els caps de setmana tots jugem a jocs de taula molt divertits com el Monopoly o el concta 

quatre.

Desprès de tots aquests dies iguals, va arribar el esperat diumenge 26 d’abril. Vaig sortir 

amb el meu pare a passejar a la Rambla del Far on a sota d’un banc hi havia una rusc de 

vespes. Ja imagineu que em va passar el primer dia de sortida; em va picar una vespa. 

Vaig fer una reacció al·lèrgica local i avui dia tinc la mà dreta molt inflamada. Doncs la 

primera sortida no va anar bé del tot però vaig posar-me molt content.

Ara cada tarda el meu pare i jo fem una caminada junts.

Espero i desitjo que estigueu bé i amb molta salut.



Marc

LA MEVA QUARENTENA
Hola avis tots us trobem a faltar i us volem explicar 
com ens ho estem passant a casa. Abans de 
començar a explicar-vos la meva quarantena us volia 
reptar a alguna cosa... el repte serà que ens escriviu 
una carta explicant com esteu i ens la envieu.
Aquest dies tan estranys m'ho he estat pasan molt bé 
cada matí feia deures després quan acababa jugaba a 
la primera cosa que penses i 10 minuts despres 
menjo. Al migdia el que casi sempre faig es jugar a la 
consola me imagino que direu-que es aixo?- es una 
cosa que als joves ens agrada molt.Després d'això 
vaig a sopar i quan estic sopant amb la meva família 
el que fem és veure pel·lícules tots junts (ho podeu fer 
a la residència os agradaria molt) i per últim despres 
d'aixo ens anem a dormir.



Marc

La primera vegada que vam sortir
L'altre dia vam poder sortir, i absolutament tot el món 
va sortir, yo vaig tenir molta sort per què em vaig 
trobar molts amics i vaig poder pasar la estona amb 
ells.
A vegades penso que teniu sort per que esteu 
tenquades pero esteu amb amics/gues .

AQUÍ ACABA LA CARTA
Se que no es molt gran pero ya no se que mes 
diros.

ADEU us trobem a faltar .



Pau





Dani

Hola com esteu ? tinc moltes ganes de anar a visitaros 

Avis i Avias de casa d'empare soc un nen de deu anys, 

em dic Dani, soc castany, tinc ulls blaus i estic a la classe 

de 5eA. El nostre professor és diu Rubén. En el 

confinament hem estat fent deures però ara que és pot

sortir al carrer ens ho passem millor . Jo surto amb la 

meva mare des de 18 a las 19 horas.

Espero que m”envieu una carta vostre adeu;D

Dani

-----------------------------------------



Salva

Hola avis i àvies de la Casa d’Empara:
Soc el Salvador, tinc 11 anys i visc a Vilanova i la geltrú.
Usvull explicar com va anar aquests dies, que estava en casa i també el 
dia que vam poder sortir de casa.

Els primers dies que estava a casa, estava molt avorrit per què no podia 
sortir pero jugava o dibuixava també vaig ajudar als pares a fer algunes 
feines com: parar la taula o netejar, pero quan va passar unes setmanes 
em vaig acostumar una mica més.

Abans del dia que podiem sortir estava molt content, perquè ja em 
cansava de no poder sortir. El dia que podiem sortir vam anar amb la 
meva mare a donar una volta amb la bicicleta i m’ho vaig passar molt bé.



Ronald

CARTA PARA LA CASA D'EMPARA
He fet moltes activitats com fer una pizza amb 3 tipus de pernils 

diferents, un pastis de sucre glas, veure pel.lícules amb tota la 

família encara que van ser poques vegades que ho vam fer en veritat.

Quan jo vaig sortir per anar al metge amb la meva mare estàvem 

tranquils pero yo no podia respirar molt bé, a l'hora d'arribar al 

metge em van  posar oxígen y van trucar a Los Camilo y la 

ambulancia va vindre a portar-me al centre de San Joan de Deu y 

vaig estar 4 dies alla. Ara ja em sento molt millor y estic tranquil 

a casa, ja no puc contar mes coses sobre el hospital pero puc dir que 

van ser uns dies molt emocionants ya que jo mai vaig estar dins 

d'una ambulancia y menys dins de un   hospital va ser una 

experiencia nova.

Gràcies a tots els ancians i ancianes de la casa D'empara, algun dia 

ens tornarem a veure en la vostra residencia, que tingeu un bon dia



Aleix

Hola avis de la casa d'empara
Soc l'Aleix soc un nen de 10 anys a punt de tindre 11 i visc a vilanova i estic 
a la classe de 5eA i el meu mestre és el ruben tinc una estatura normal per 
la meva edat tinc el cabell llarg i de color castany.

M’agraden molt els videojocs les pel·lícules el futbol, basquet i la natació la 
música rock i moltes més tipus de música i soc molt bromista de vegades.

Les activitats que vaig fer a casa van ser deures pel matí i després temps 
lliure per la tarda vam montar un puzzle de 999 peças perquè faltava una 
perque era de mil peças nosaltres no vam seguir el horari que vam fer.Vaig 
ajudar als meus pares em algunes coses perquè volen que jo fes alguna 
cosa apart de jugar també vaig fer un rap molt xulo.

La primera vegada que vam sortir va ser el millor moment del mon perquè 
m’estaba avorrint de estar a casa tot el dia i ara estic molt content vaig sortir 
amb el meu  germà i no ens vam trobar amb ningún amic i nos ens agrada 
que no poguem tocar a ningún familiar que estigui lluny va estar un dia molt 
emocionant.

us envio una abraçada a tots els avis de casa d’ampara
adeu



Aleix





Joan





Júlia



Pol

El Confinament
Bon dia casa d’en paré
Soc el Pol de 5éA de l’escola l’arjau.
Tinc 10 anys,visc a Vilanova i la Geltrú.
El meu mestre es diu:Rubén

Medeixo 1,42 m tinc el cabell habitualment llarg i castany

Aquests dies de confinament han sigut una mica llargs.
Tots aquests dies he tingut un horari en el que debia respetar.
Pel matí a les 9:15 fins a les 10:30 acostumo a fer preparació física 
i per la tarda també.
Després he de estudiar:(matematices historia francés castella etc).
Per la tarda juguem a algún joc de taula en el que passem una 
mica el temps.
Espero que estigueu bé
i sobretot aguanteu!!!!











Júlia



Júlia



Aina

Hola avis i avies de la casa d`Empara.

Jo soc l`Aina, espero que estigueu bé , al principi de tot això del 
coronavirus no l’hi donava molta importància al primer cas de 
Catalunya , però després de uns quants dies ja estava tancada a 
casa i en vaig posar trista sense poder veure les meves amigues , 
sense la família de fora de casa i sense vosaltres.

Sort que me entretenia fent pastís, que per cert ja han porto fets 5.
També he jugat i ajudat a fer els deures al meu germà i he llegit 
llibres molt interesants.

Per ajudar a la mare he cuinat, preparat la taula i he rentat els plats 
alguns dies, que no m`agrada molt.
També he descobert que se dibuixar bé, us faré un dibuix un dia. 
He jugat amb la consola en temps lliure, també m’agrada i sobretot 
he fet deures ja que no vaig a l’escola.



Aina

El més trist es que he celebrat el meu aniversari amb al 
confinament sense les meves amigues ,però estava amb la família 
. He fet 11 anys i vaig tindre regals i una petita festa.
La primera vegada que vaig sortir vaig veure uns quants amics, 
però ens várem saludar de lluny. Es molt incomodo portar 
mascareta i guants però al menys pots sortir .

Espero que no estigueu avorrits , ànims que tot pesarà i ens 
podrem tornar a veure . un peto amb mascareta des de casa meva.



GRÀCIES  5è A i B de l’escola Arjau!!


