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Àgatha

Estimats avis i avies…

HolA sóc l’ AgAthA i vAig A lA escolA PompeU FAbrA A lA clAsse dels 
ATREVITS de 4tA. Ens diem Així perqUè gAirebé som bAstAnt
Atrevits. Jo no os coneixo ni vosAltres a mi, per Això Us diré AlgUnAs
coses sobre mi: Tinc els Ulls blAUs i el cAbell ross, m’encAntA bAllAr,
pintAr, cAntAr i tot ho relAcionAt Amb l’Art. Sóc molt elÁsticA i sóc
lA nenA més grAn de totA lA clAsse dels Atrevits. Semblo més grAn de
l’edAt qUe tinc i tAmbé sóc bAstAnt AltA.

De moment lA mevA fAmíliA està bé, Almenys Als qUe més els veig en 
personA, i jo tAmbé estic bé. Jo estic A cAsA però des de qUe podem
sortir vAig Amb el meU germà grAn i lA mevA mAre A donAr UnA
voltA. A vegAdes ens Anem A lA MAssiA CAbAnyes, A lA torre
d’EmvejA i per lA rAmblA.



Àgatha

TAmbé comprem coses per cAsA per internet i Així lA 
decorem UnA micA per l'estiU. LA veritAt és qUe ArA em 
sento rArA després de tAnt temps sense veUre A les meves 
AmigUes si me les trobo pel cArrer, per exemple l’Altre 
diA em vAig trobAr A dos AmigUes i només ens vAm dir 
holA perqUè ens moriem de lA vergonyA, és clAr no ens 
hAvíem vist en Un mUnt de temps!!!!. Jo trobo A fAltAr 
molt, per molt rAro qUe sigUe, l'escolA i és clAr Als meUs 
compAnys i els meUs fAmiliArs, qUe no pUc veUre ni Al 
meU Avi qUe està A UnA residènciA com tots vosAltres, ni 
lA mevA fAmiliA de FrAnçA. De tAntA estonA qUe tinc 
qUe estAr fent els deUres Amb l’ordinAdor o Amb lA 
tAblet Al finAl le “pillAt el gUstillo”, lA veritAt és qUe ArA 
qUe he descobert AqUestA formA de fer els deUres és UnA 
miqUetA millor.

A lA residenciA el meU Avi  sempre cAntA AqUestA cAnçó
Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem quinze anys.
No havíem tingut massa temps per aprendre'n, tot just despertàvem del son dels 
infants



Aina

Hola avis del Josepet, 

Em dic Aina, soc rossa, tinc els ulls marrons i m’encanta balla i patinar. 

Vaig a l'escola Pompeu Fabra, a la classe dels atrevits, ens vam dir així 

perquè era el nom que ens agradava a tots i perquè som molt valents, bé, 

de vegades….

Espero que tots estigueu bé, jo per sort sí, abans estava una mica

agobiada perquè no podia sortir al carrer i com ara ja podem ja estic més

tranquila. Durant aquest confinament he estat patinant a la terrassa i

jugant a jocs de taula amb els meus pares i el meu germà al monopoly, a

cartes, etc. Però trobo a faltar molt a la meva família i amics.

Penso que la part positiva es que ha baixat la contaminació del planeta.

M’agradaria acomiadar-me amb un poema molt bonic.

LA PRIMAVERA

Et diré un secret molt fi,

La primavera és aquí!

Ha cantat una cançó

I ha florit el teu balcó.



Alba

Us escric per donar-vos ànims en aquest moments tan durs pel que
estem passant . Que amb l'ajuda de tots sortirem d'això com hem 
sortit d'altres pitjors.
Heu sortit de dues gueres mundials nosaltres també sortirem 
d'aquesta perquè pugueu estar orgullosos de tots nosaltres . 
Sobretot del metges,infermeres/as / etc… Perquè vosaltres i 
nosaltres no ens emmalaltim , i si fos el contrari per recuperar-nos .
Así que només ens queda tenir paciència i quedarnos a casa.
Perquè quedar nos tots a casa i respectant les normes que ens 
estan posant les autoritats aconseguirem sortir d’aquesta pandemia 
i aconseguir veure la llum a la fi del tunel que es el que desitgem 
tots . 
A vosaltres el que os demano es que tingueu paciencia perquè sou 
una gran fort d’alegria la que ens transmeteu quan us veiem sonreir 
y gaudir de tot el que us fa feliç.
Quan acabi tot això us prometo anar a visitaros y donar-vos una 
forta abraçada si els metges i seguretat ho permeten.

UNA FORTA ABRAÇADA DE LA ALBA



Bruno

Hola soc el Bruno de l’escola Pompeu Fabra vaig a la classe 4ta que es diu la 
classe dels atrevits, el nom de la classe es va escollir per votació.
Soc un noi amb el pèl ros, tinc els ulls blaus i de l'altura mitjana.
El que més m’agrada és juga a futbol i també m'agrada la música.
Estic molt bé, estic fent molts deures i jugant molt.Me sentu una mica deprimit 
perquè no puc juga amb els meus amics també trobo a faltar als alguns familiars.He 
descobert una cosa tots aquests dies i es que lo que estem passant mai oblidarem 
res d'això.
Poema:
La mort no és el final.

Quan la pena ens aconsegueix

per un company perdut

quan l'adéu adolorit

cerca en la Fe la seva esperança.

En La teva paraula confiem

amb la certesa que Tu

ja li has retornat a la vida,

ja li has portat a la llum.

Ja li has retornat a la vida,

ja li has portat a la llum.

Aquest és un poema que m’agrada molt i em despedeixo donant te una molt forta 
abraçada i un petó gegant i espero que puguem seguim parlant.
Espero i desitjo que et trobis be.



Carla

ELS JOSEPETS ENELS JOSEPETS ENELS JOSEPETS ENELS JOSEPETS EN
CONFINAMENTCONFINAMENTCONFINAMENTCONFINAMENT

HOLA, BON DIA BONA TARDA BONA NIT COM ESTEU ESPERO QUE TOTS 
BE.
MA MARE TREVALLA A L’HOSPITAL I DIU QUE LA RESI HA VAIXAT MOLT 
DE COVID 19 ESPERO QUE SIGUI AIXI:).
DESIJO QUE SIGUIN AMABLES AMB VOSTES PERQUÈ JO CONEIXO A JENT 
DEL HOSPITAL I CREC QUE SÓN MOLT AMABLES.
ARA HOS PARALRE DE MI. EM DIC CARLA, TINC 10 ANYS, EL MEU 
ANIVERSARI ES EL 5 ES FEBRER, FAIG GIMNASTICA I M’AGRADA MOLT, 
VAIG A L’ESCOLA POMPEU FABRA A 4TA I LA MEVA MILLOR AMIGA ES 
L’AINA.
JO SOC UN TERREMOTO A FULL.



Carla

ARA HOS DIRE UN POEMA QUE M’AGRADA MOLTISSIM QUAN MEL 
VA DIR LA MEVA MARE EM VAIG ENAMORAR ESPERO QUE HOS 
AGRADI ES TITULA:
HE VENIDO POR LA SENDAHE VENIDO POR LA SENDAHE VENIDO POR LA SENDAHE VENIDO POR LA SENDA
CON UN RAMITO DE ROSASCON UN RAMITO DE ROSASCON UN RAMITO DE ROSASCON UN RAMITO DE ROSAS
DEL CAMPO. TRAS LA MONTAÑADEL CAMPO. TRAS LA MONTAÑADEL CAMPO. TRAS LA MONTAÑADEL CAMPO. TRAS LA MONTAÑA
NACÍA LA LUNA ROJA;NACÍA LA LUNA ROJA;NACÍA LA LUNA ROJA;NACÍA LA LUNA ROJA;
LA SUAVE BRISA DEL RÍOLA SUAVE BRISA DEL RÍOLA SUAVE BRISA DEL RÍOLA SUAVE BRISA DEL RÍO
DABA FRESCURA A LA SOMBRA;DABA FRESCURA A LA SOMBRA;DABA FRESCURA A LA SOMBRA;DABA FRESCURA A LA SOMBRA;
UN SAPO TRISTE CANTABAUN SAPO TRISTE CANTABAUN SAPO TRISTE CANTABAUN SAPO TRISTE CANTABA
EN SU FLAUTA MELODIOSA;EN SU FLAUTA MELODIOSA;EN SU FLAUTA MELODIOSA;EN SU FLAUTA MELODIOSA;
SOBRE LA COLINA HABÍASOBRE LA COLINA HABÍASOBRE LA COLINA HABÍASOBRE LA COLINA HABÍA
UNA ESTRELLA MELANCÓLICA...UNA ESTRELLA MELANCÓLICA...UNA ESTRELLA MELANCÓLICA...UNA ESTRELLA MELANCÓLICA...
HE VENIDO POR LA SENDAHE VENIDO POR LA SENDAHE VENIDO POR LA SENDAHE VENIDO POR LA SENDA
CON UN RAMITO DE ROSAS.CON UN RAMITO DE ROSAS.CON UN RAMITO DE ROSAS.CON UN RAMITO DE ROSAS.
JUAN RAMÓN JIMÉNEZJUAN RAMÓN JIMÉNEZJUAN RAMÓN JIMÉNEZJUAN RAMÓN JIMÉNEZ

ADEU FINS UN ALTRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ADEU FINS UN ALTRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ADEU FINS UN ALTRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ADEU FINS UN ALTRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Emma

Hola,
Em dic Emma vaig a l'escola Pompeu Fabra Vaig a la 
classe dels atrevits 4tA el nom de la classe el vem escollir 
per votacions. Yo sóc de les mitjanes de la classe, tinc el 
cabell marró i els ulls, el nas petitet.

M'agrada molt ballar Ballet i el meu menjar preferit sushi, 
aquests diesestic fent deures i també jugant i bañandme a 
la picina del terrat, durant aquests dies estic una mica 
nerviosa perquè el dia 24 de Maig es el meu cumple, he 
descobert que m’agrada molt cuinar. 

Espero rebre una carta vostra i aquí us dic un poema.
Ninguna mujer puede decidirse tan sinceramente 
amanda como tú, Lesbia, lo eres por mí, ni jamás en 
ningún trato hubo tanta lealtad cuanta por mi parte se 
halla en tu amor.



Eric López

Em dic Eric López, vaig a l’escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú i vaig a 
4t A.

Ens diem “Atrevits”. Vam elegir aquest nom perquè la majoria de la
classe té molta vergonya. Sóc un noi que li agrada molt el esport, com el futbol 

o el bàsquet, Sóc d’altura mitjana i molt prim perquè peso 26’7 kg. Estic bé, 
però molt agobiat per tots els deures que ens posen. Aquest confinament estic 

fent esport a casa. per exemple: futbol, bàsquet i fent molts circuits. Trobo 
molt a faltar fer abraçades a la meva família perquè casi que no la veig. He 
descobert que hi ha menys contaminació, ja que els cotxes no circulen tant.

POEMA. PLOU:
Plou, plou, Montserrat
que la llebre va pel blat.

aigua de pluja, aigua de neu
que la terra se la beu.

Les nits de lluna plena,
per ploure és mala nit

la lluna es beu els núvols
i no plou ni un pic.

Espero que estigueu molt bé i que us divertiu llegint les cartes que us
enviem.

PD: Ja queda poc per veure’ns i poder abraçarnos!



Eric Vilaplana

Hola avis i àvies de la residència dels Josepets,
Sóc l’Eric Vilaplana, tinc 9 anys i vaig a l’escola Pompeu 
Fabra. Us envio aquesta carta per animar-vos una mica.
Segurament esteu passant una etapa molt dura pel 
coronavirus, nomes us vull desitjar molts ànims i molta 
força confieu de que tot anirà bé i que sortireu d’aquesta 
situació molt aviat.

Molts ànims i una abraçada molt forta.
Eric Vilaplana



Gerard

Benvolguts,

Soc el Gerard, vaig a 4t i vaig a l’Escola Pompeu Fabra, 
soc de Vilanova i magrada el bàsquet i la música.

Estic bé pero molt avorrit, a vegades jugo a legos, faig 
deures, jugo i em barallo amb els meus germans. Trobo 
a faltar als meus amics i jugar a bàsquet i he descobert 
que m’agradaria ser youtuber.

Espero que estigueu tots bé i esperem que aviat us 
puguem visitar.



Gullermo

Hola,
Sóc en Guillermo Conde vaig a la Escola Pompeu Fabra. A 4tA a la classe 

dels Atrevits. El nom el vam escollir entre tots.
Sóc un noi molt eixerit, sóc alt per la meva edat. Tinc el cabell curt i ros, 

els meus ulls són grans i alegres. M’agrada fer esport i el meu plat 
preferit és la pasta. També m’agrada llegir llibres d’aventures.

Durant aquests dies de confinament a casa estem aprofitant per
descansar i per a compartir moments que abans no teníem ja que tot això 
que està passant és molt difícil i trist. Aleshores intentem fer coses junts 
com jugar, cuinar, llegir… A veure si tot això acaba ràpid perquè trobo a 

faltar als meus amics i amigues.
Per acomiadar-me us escriuré un poema perquè tingueu un record meu i 

us ajudi a estar més feliços durant aquests dies.
Vens de lluny i els anys et pesen

però vés endavant i fes camí,
que la vellesa no desa
qui la té, l’ha de lluir.

Tots els avis tant m’estimen
i jo també els estimo tant,

que faig sempre els que ells em diuen
content i mai replicant.



Hernan

Soy Hernan Himbert tengo 9 años voy a la escuela Pompeu fabra,
voy a la clase de 4tA y nos llamamos la clase dels atrevits, 
escogimos este nombre por votaciones. Soy de pelo oscuro mido 
1.42 y peso 55 kilos, me gusta jugar a la play y algunos deportes.

Estoy bien, durante este confinamiento he salido a caminar con mi
padre, juego a la play con el y a veces hago videollamadas con mis
amigos. Me siento aburrido y quisiera estar con mis amigos ir al 
cole y volver a la normalidad. He descubierto lo importante que es 
relacionarse con los demas fisicamente.

Cuando pase el coronavirus y tengamos la oportunidad de ir a 
conocerlos para daros un fuerte abrazo.

Hernan Himbert
POST: Cuando podramos ir ha veros disfrutaremos



Irene

Benvolguts avis,
Sóc la Irene Serrano, estic estudiant 4rt a l’escola Pompeu Fabra de
Vilanova, la meva classe es diu “atrevits”. Us vam escollir perquè hem 
recordeu molt als meus avis i besavis i perquè segur que us agrada 
jugar i escoltar als nens.

Han passat molts dies des de que va començar el confinament, jo ara
estic més animada ja que puc sortir una horeta a les tardes, perquè als 
matins faig deures. Durant aquest confinament he estat fent deures, he 
jugat amb la meva mare, he jugat amb la tablet, he vist pel.lícules i he 
parlat molt amb els meus familiars per telèfon. Trobo ha faltar poder 
anar al carrer quan vulgui, anar a l’escola, visitar el meus amics i avis.
Aquest dies a casa he descobert que també és divertit poder jugar amb 
els pares i fer videoconferències amb la meva família i amb la meva 
classe.

M’acomiado amb aquest trosset de cançó que segur us sona. Jo l’he
conegut durant aquests mesos.



Irene

Resistiré - Dúo Dinámico
Resistiré

Erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie
Resistiré

Para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré………….

Vull que sapigueu que us estimo molt i que sento no poder 
conèixer-vos ara, però segur que més endavant ens podrem 

veure.

P.D: Espero que us hagi agradat la carta i la cançó, fins 
aviat!



Isaac

Hola Avis, sóc l’Isaac Garsaball
Sóc un nen una miqueta rosset i una miqueta castany. La meva classe 
és la de 4artA de l’escola Pompeu Fabra i es diu la classe dels 
“ atrevits”.

M’agrada mirar la tele i tocar el Ukelele. M’hagues agradat conèixer-
vos però amb la pandèmia del Covid-19 no ha estat possible. A mí el 
confinament m’ha agradat perquè he pogut jugar al Fortnite. El que 
més pena hem fa és no poder quedar amb els meus padrins perquè 
viuen lluny. El que he descobert d’aquest confinament és que es poden 
fer moltes coses sense sortir de casa.

Espero entusiasmat poder venir d’aqui un temps a esmorzar amb
vosaltres i compartir experiències.

Us estimo



Ivan

Hola avis dels Josepets,
Em dic Ivan i estic fent 4° a l'escola Pompeu Fabra. El nom de la meva 
classe és Atrevits, perquè no tenim por de res. Jo sóc valent i molt 
mogut i m'agrada molt fer esport. Faig futbol i taekwondo. I tambe 
m'agrada molt el cinema, les pel·lícules de ciència ficció, tipus Star 
Wars.
Com que ara no puc fer les extraescolars, jugo a la tablet amb els meus 
amics. També faig deures del cole i he après molt a utilitzar la tablet i 
escriure per el teclat.
Desde que es pot sortir al carrer estic més content i els meus pares ens 
han comprat uns patinets als meus germans i a mi un trikke, que és un 
patinet amb dues bases. Anem a una plaça cada dia i m'ho passo molt 
bé.



Ivan

Espero que estigueu tots molt bé, us deixo un poema de Joana Raspall, 
que es diu Endavant.

Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.

Un cop ja l’hagis respirat
és carn com tu,

és alè teu que no es pot vendre.
Respira fort, que l’aire és teu.

Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.

La terra té per a tothom
camins oberts;

Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!
Parla ben clar, que el mot és teu

i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat

llança-la al vent
i que s’arbori com la flama.

Parla ben clar, que el mot és teu!

Fins aviat,



Joan

Hola avis i àvies dels Josepets, sóc un alumne de 4t 

a de l’escola pompeu fabra i em dic Joan.

Espero que estigueu tots be. Ens agradaria poder-

vos abraçar però per desgràcia no podem. Trobeu 

a faltar a algú? Com us sentiu? Bé, malament 

espantats… No patiu, segurament d’aqui poc tot 

estarà mes be. Aquest confinament us està anant 

be?

Com que no podrem compartir l’esmorzar de 

cloenda, m’agradaria ensenyar-vos una canço que 

m’ha ensenyat el

meu avi.



Joan

Ahora que vamos despacio ahora que vamos despacio vamos a 
contar mentiras tralará

vamos a contar mentiras tralará
vamos a contar mentiras.

Por el mar corren las liebres
por el mar corren las

liebres
por el monte las sardinas tralará
por el monte las sardinas tralará

por el monte las sardinas. 
Me encontré con un ciruelo me encontré

con un ciruelo cargadito de manzanas tralará
cargadito de manzanas tralará

cargadito de manzanas. Empecé a tirarle piedras empecé a 
tirarle piedras y caían avellanas tralará y caían avell

anas tralará
y caían avellanas.

Con el ruido de las nueces con el
ruido de las nueces



Lara

Estimats avis, sóc la Lara i vaig a l’escola Pompeu Fabra de la 
classe 4tA dels atrevits. El meu color preferit és el lila, el 
turquesa i el rosa . El menjar que més m’agrada és la pasta, carn i 
la sopa. Tinc 9 anys,cabell llis, alta,ulls blaus i prima. En aquesta 
cuarentena estic aficionada a cuinar però també faig deures, 
videotrucades amb els amics i la família, esport, classes d’anglès 
virtuals i jugo al bàsquet a casa del papa.
El que més trobo a faltar són els amics i la família.
Espero que esteu bé. Quina llàstima que no ens hem pogut veure, 
espero que el proper any ho poguem fer. Us deixo un poema que 
la meva mare m’ho va ensenyar i que a mi m’agrada molt.

Fins aviat i bon estiu!

UNA ABRAÇADA DE LARA.



Lara

PLATERO
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría
todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de 
sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico,
rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo
dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un trotecillo alegre que 
parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas
moscateles, todas de ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita
de miel...
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y 
seco por dentro, como de piedra... Cuando paseo sobre él, los 
domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, 
vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:
- Tien’ asero... Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo



Nuria Angeline

Hola queridos abuelos de Josepets:
Soy Nuria, tengo 10 años, soy de la escuela Pompeu Fabra de 4ºA y de la clase de los 
“atrevidos”. Soy una niña alta para mi edad mido 1,54, soy morena, el pelo largo y un 
poco liso y tengo los ojos negros y grandes.

Me gustan mucho los animales, ir a pasear, ir a la playa y jugar a juegos de mesa.
Gracias a Dios estoy bien al igual que mi familia, y durante esta cuarentena hago mis 
deberes de la escuela que envía mi profesora, me he leído un libro, también miro 
películas, escucho música y charlo con una amiga através del balcón, aunque también me 
siento un poco triste de no poder ver a mis compañeros de la clase y también no poder 
ver a mis amigos.

Pero este confinamiento nos está enseñando a valorar más lo que uno tiene, valorar a 
nuestra familia, amigos y las cosas que podemos hacer. Me hubiese gustado mucho
conocerlos, pero después de que todo vuelva a la normalidad de lo que estamos pasando
buscaremos la oportunidad de conocernos.

No se sientan solos, no lo están, nosotros los niños los tenemos en nuestra mente y en 
nuestro corazón siempre, ya pronto pasará todo, no sientan miedo, los queremos
muchísimo a todos.
Sin más que decir me despido de ustedes con un poema espero que les guste y mucho
ánimo para todos. Besos!



Nuria Angeline

Ímpetu
Mas no todo ha de ser ruina y vacío.
No todo desescombro ni deshielo.

Encima de este hombro llevo el cielo,
y encima de este otro, un ancho río

de entusiasmo. Y, en medio, el cuerpo mío,
árbol de luz gritando desde el suelo.

Y, entre raíz mortal, fronda de anhelo,
mi corazón en pie, rayo sombrío.

Sólo el ansia me vence. Pero avanzó
sin dudar, sobre abismos infinitos,
con la mano tendida: si no alcanzo

con la mano, ¡ya alcanzaré con gritos!
y sigo, siempre, en pie, y así, me lanzo
al mar, desde una fronda de apetitos.



Pau

Bon dia avis del Josepets.
Em dic Pau i vaig a l’escola Pompeu Fabra. L’ 11 de Juny faig 10 anys i vaig a 4tA.
La meva classe es diu “Atrevits” i us direu: per què el nom de la classe es diu Atrevits?. 
Doncs es diu Atrevits perquè som molt Atrevits. Som a la classe 28 nens i tots som 
atrevits, ok?
El meus hobbies són jugar a futbol, sóc del Barça, toco el piano i corro 5km o més, 
sobretot ara que he estat 2 mesos i mig confinat a la meva casa. Però ara, com no he 
corregut en dos mesos, corro sis km. amb el meu pare. Ara estic anant molt amb bici i 
vaig molt al MAS DE L'ARTÍS. Crec que són 11 km. També vaig a caminar amb la meva 
mare.
Aquests dies que no he sortit de casa, he fet moltes coses. Per començar, vaig descobrir 
la videotrucada. Després vaig descobrir com s'afegeixen persones a la videotrucada i he 
vist els meus tiets, avis i amics per una aplicació del mòbil que es diu Skype o ZOOM.
No he trobat a faltar res aquests dies i segur que direu:
Oh, no ¡¡ Aquest nen ha trobat molt a faltar els seus amics ¡¡¡
Doncs no, perquè cada dia faig videotrucada amb el Meet o jugo amb un videojoc, el 
FORTNITE amb ells i a vegades me'n vaig amb bici al MAS DE L'ARTÍS amb un amic, o 
un altre dia agafo la bici i la pilota i el vaig a recollir a casa seva i me'n vaig a la platja a 
jugar a futbol amb ell.
Jo no us conec però segur que aquests dies no heu pogut veure els
vostres fills i néts degut al COVID-19. Espero que estigueu bé i
recuperats. No sé que heu fet aquests dies que heu estat confinats, però m’imagino que 
heu llegit revistes, jugar a cartes o mirar la tele. Quan els meus avis venen a casa, sempre 
jugo a cartes amb ells o a jocs de taula, com el domino o jocs de paraules.



Pau

Us poso aquí la lletra d’una cancó del Duo Dinámico que m’agrada molt i que aquests 
dies hem escoltat molt, per donar-nos ànims en aquests moments difícils, perquè 
hem de continuar lluitant i vivint. Segur que ja venen temps millors:

Resistiré
Dúo Dinámico
Cuando pierda todas las partidas
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Cuando sienta miedo del silencio
Cuando cueste mantenerme en pie
Cuando se rebelen los recuerdos
Y me pongan contra la pared
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Resistiré, para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
(...)

I per acabar us desitjo molta sort. Una abraçada i molts petonets.
Bye bye



Rihab

Hola avis que tal esteu espero que be.Jo soc la Rihab de 
4tA , la classe dels atrevits de l’escola Pompeu Fabra.Hem 
escollit aquet nom perquè ens atrevim a fer cosses sense 
patir de que algu et pares.
Jo estic be , pero nomes he sortit dos vegades despres del 
confinament i val la pena disfruta de la brisa calida de la 
primavera i veure desde el balco el cant del ocells per el 
mati.He estat fent esl deures que enviaven a l’escola , 
dibuxant i jugant al balco amb els meus germans 
petits.Tambe he fet crestes de tonyina i formatge. Estavem 
delicioses!
He descobert com es fa la pluja amb un experiment de la 
meva germana gran.



Rihab

Ja ve la primavera
rossinyolets canteu,

les flors estan obertes
veniu i oloreu , correu!
Una rossa mig desclosa

un clavell que n’es de bell,
la violeta petita,

la tulipa cap de pipa,
veniu i oloreu!

Adeu!



Ariadna

Hola soy Ariadna tengo 9 años voy a la escuela Pompeu 
Fabra.Estoy en 4B en la clase de la Fantasía el nombre lo pusimos a 

votación.Yo soy de pelo largo moreno mido 1,38 y peso 35k.Me 
gusta comprar ropa con mi mamá y la gimnasia rítmica.En el 

confinamiento hago videollamadas con mis amigas voy a caminar 
con mi mamá y hecho mucho demenos a mis amigas y me aburre 
estar encerrada.Me gustaria saber como lo aveis pasado vosotros 
cuando nos permitan ir a visitaros porque tengo muchas ganas de 

conocerlos y pasarlo muy bien.

P.D   Cuidaos mucho un fuerte abrazo

Ariadna



Berenice

Estimats avis/avise de la residencia dels Josepets:
Hola, em dic Berenice Vilaqui, pero els meus amics i familiars em diuen 
Bere. Vaig a l’escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú, i actualment 
estic cursant 4to B i la meva classe es diu La Fantasía. Aquest nom el vam 
escollir els meus companys, la nostra professora i jo, perquè ens va agradar 
molt i a més perquè som fantàstics.
La meva fisonomia es de pell morena, amb el cabell llarg i castany fosc, els 
meus ulls son marrons clars, tinc el cap gros i els nas petit. 

Tinc molts hobbies, us explicaré alguns d’ells, m’agrada molt ballar, cantar, 
jugar amb els meus amics, amb la Nintendo, veure la televisió, dibuixar, fer 
pastissos, i faig defensa personal, Budo Chedkan.

Actualment estic molt bé, perquè estem a la fase 1 i puc sortir al carrer, 
respectant les normes de seguretat. Durant aquest confinament he fet 
deures, jugar amb la tablet, fer videollamades amb les meves amigues, 

sortir una miqueta al carrer per estirar una mica les cames. Trobo a 
faltar la platja, els meus amics, les botigues, veure a la meva 
família, i a vegades també anar a l’escola.



Berenice

De tot això he après que hem de gaudir de cada día i viure com si 
fos l'últim día. Perquè en aquest temps he estat pensant en quan 

podré abraçar a la gent que estimo. 
Per despedirme de vosaltres us deixo un tros d’una cançó que segur 

la coneixeu molt bé.
Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré…

PD: Em sap molt de greu no poder coneixe’ns en aquest moment, 
però estic segura que al próxim curs si. Espero que la carta us hagi 

agradat. Os estimo, i molts anims que tot anirà bé!.



Cristina

Hola sóc la Cristina vaig a l’escola Pompeu Fabra a la classe 4rtB 
que es diu La classe de la fantasia, per escollir aquest nombre per la 
classe vam fer votacions i pues va guanyar aquest nom.

Ara us explicaré una mica sobre mi. Soc rosa de cabell, tinc els ulls 
marrons clars el nas petit i la boca també. El meu aniversari es el 
25 de Març i tinc 10 anys. Soc molt nerviosa, divertida, amable i 
tinc poca paciencia. M'agrada dibuixar,cuinar,fer manualitats i 
ballar ballet, soc ballarina des dels 4 anys. M’encanta el picant a 
casi tot el menjar li tiro picant, el meu plat preferit és la pasta i no 
m'agrada res el brócoli,la coliflor ni les gambes. M’agrada jugar a 
roblox que és un joc de l'ordinador amb la Berenice que es la meva 
millor amiga, les meves amigues i amb el meu germà; sí tinc un 
germà que es diu Gerard te 14 anys i l’estimo molt. Actualment 
estic molt bé i tranquil.la a casa en aquest confinament faig molts 
squishys de paper dibuixar i fer letterings . He après a fer tortitas 
super bones i a cuinar molt be!! 



Cristina

Trobo a faltar molt a els meus avis ancara de que els truquem i 
també a la meva millor amiga. Com que no podrem compartir 
l’esmorzar de cloenda, tal i com estava previst ens despedim amb 
un poema:

-La tarda és molt clara
l’aire té sentors de mar  i muntanya.

Fugim dels sorolls i busquem la calma
on compartirem les nostres paraules.
Poques en direm i ben escoltades,
amb pau dins del cor,llum en les mirades.
Vols venir, amic?
La tarda és ven clara!

Petons i una abraçada!!



Eloy

Bon dia josepets em dic Eloy tinc 9 quasi 10 anys,vaig a l'escola Pompeu Fabra a la 
classe de 4rb de la fantasía.Vam escollir aquell nom perquè som fantàstics i per que 
ens agrada .Jo soc moren amb pigues a la cara, ulls negres,el meu cabell és castany 
fort .Els meus gustos es el Bàsquet perquè sóc basquetbolista també m'agrada jugar 
en el parc i fer parkour una cosa que segur no sabreu.  M’agraden també els videojocs 
i  jugar amb la meva germana petita i a vegadas faig videollamadas amb amics i 
familiars.Jo en aquest confinament estic avorrit pero com ya podem sortir i quedar 
amb amics i amigues a 2 metres tampoc estic tan avorrit.Jo me sento content i 
aborrit a la vegada.Jo trobo a faltar els amics i familiars i l'escola una mica.En 
aquest confinament he descobert que es lo més avorrit del món, per exemple al 
principi deia: que be no tindrem col·legi, però ara no m’agrada res,per sort ya quasi 
emb acabat el confinement.

I vosaltres com esteu josepets en aquest confinament?Una pregunta vosaltres sortiu 
al carrer.En el hotel que teniu vosaltres que esteu fent sempre e volgut saber,  us 
tractaran com uns reis no?A quins jocs de taula jugueu? bé crec que ya está. fins 
que acabi aquest confinamiento adeu! Cuidar-vos molt petons i abracades.

P.D. Per mi sou com una familia



Elsa

Hola, avis i àvies dels Josepets, sóc la Elsa espero que estigueu 
molt bé, i hagueu passat un molt bon confinament dintre del que 
es pot.  

Em dic Elsa, vaig a l’escola Pompeu Fabra a 4tB, la classe de la 
FANTASIA, vam escollir aquest nom per votacions.

Sóc rossa, tinc 10 anys, m’agrada ballar, escoltar música, fer 
tiktoks que es un tipus de ball, fer manualitats, jugar amb els 
meus germans. I en aquest confinament e fet una mica de tot, 
lettering, squishies, jugo, cuino ,faig deures…

M’agradaria que em digesiu com esteu i saber que heu fet 
vosaltres en el confinament.

Una abraçada i molts petons adeu!!!



Elsa

Us escric un tros de una cançó que té una mica a veure amb la situació 
que estem passant:

Un nou dia ha començat
Em llevó al teu costat 

Respires lentamen 
Un nou dia t’ha abraçat

Et lleves i no saps
Que anyorem aquest moment

Les casualitats no son les que ens han portat
A viure aquest present
Que jo no sóc conscient

Si m’esperes alla afora et cantare
Escriurem que tot no va ser fácil

Cantarem la nostra vida en un paper
Marxarem amb els dies regalats 

I am el somriure dels que ja no hi puguin ser...



Eric

Hola avis i àvies de la residència dels Josepets, el meu cole es diu 
Pompeu Fabra. La meva classe és 4b i es diu La classe de la Fantasia, li 
van posar aquest nom encara que hi havia varis noms com el de 
dinosaures que a mi m'agrada més però amb votacions va guanyar el 
nom de fantasia. Yo em dic Eric pero tots al cole em diuen Guti, tinc 9 
anys, al juny faré 10. Sóc el més alt de la clase  i estic prim, però menjo 
molt. M´agrada molt jugar al fútbol i al basket.
Actualment estic molt bé, durant aquest confinament faig deures,  jugo 
molt al pati de casa i jugo online amb els meus amics. També cada dia 
surto a passejar una hora amb la meva germana i amb el pare o la mare 
que es van tornant. Al principi del confinament estava content perquè 
no tenia que anar al col·legi però a mesura que van passar els dies trobo 
a faltar als meus amics i a la meva família, pero se que aviat els podrem 
veure. He après aquest dies que al principi pot ser molt avorrit estar tot 
el dia dins de casa pero van passant els dies i vas jugant a diferents jocs i 
activitats amb la meva família i estic més temps en familia que abans. 



Eric

Us escric un poema que a mi m'agrada molt:

Molt he estimat i molt estimo encara.
Ho dic content i fins un poc sorprès
de tant d'amor que tot ho clarifica.

Molt he estimat i estimaré molt més
sense cap llei de mirament ni través

que m'escatimin el fondo plaer
que molta gent dirà incomprensible.

Ho dic content: molt he estimat i molt
he d'estimar. Vull que tothom ho sàpiga.

M'agradaria saber com us trobeu i que feu en el vostre temps lliure?
Em sap molt de greu no poder conèixer-vos de moment… però intentaré 

trobar la manera de fer-ho més endavant. Os estimo molt!  
Una abraçada molt forta i un petó.

Atentament Eric
Postdata: Ens veurem molt aviat anims  



Fran

Bon dia,soc el Fran de l´escola Pompeu Fabra vaig a 4B de primaria i la 
meva classe es diu Fantasía crec que va ser escogit perque te molta magia.
Aquest confinament a sigut molt dur perque trobo a faltar els amics de 
l´escola i anara al parc o a pasellar,pero sobretot trobo a faltar els meus 
avis y el meu tiet.En aquest temps e fet molts deures amb l´ordinador i e 
fet moltes coses amb els pares,em dibuixat,em fet exercici,em vist 
documentals d´animals a la tele i un munt de coses mes.
Espero poder veureos mes endavant cuan es solucioni tot aixo i poder 
coneixernos,pero mentres tant os deixo aquest poema…
Ens ha tocat posar el fre,
al viure amb presa,
els atascos,
i els pasos de peato.
Hem abandonat els carrers
que creiem nostres 
i els llocs que frecuentabem.
Ens ha tocat encerrarnos,
ara ja no vivim,improvisem.



Fran

Has conegut als teus veins,
has aplaudit desde el balco

i has cridat resistire molt fort.
Has demanat a la teva gent
que es cuidi i tas cuidat tu

per cuidarlos a ells.
pero aixo pasara,

i tornarem a veure als nostres,
a pendre aquell refresc
amb els amics  i aquells

besos i abraços de complicitat.
Tornarem a ser nosaltres,tornarem
a viure per aquells que ya no poden

i ells ens veuran desde dalt
aixi que un peto al cel per cada persona que ara brilla com un estel



Gabriel

Hola sóc de la escola Pompeu Fabra de la clase de la Fantasía de 
4tB el nom el vam escollir perquè tenim molta fantasía.
Com esteu?Que esteu fent durant aquest confinament? Com us 
sentiu?Que trobeu a faltar?Que heu descobert durant aquests dies a 
casa?
Os he dedicat un poema :LA AMISTAD

Es cultiva com una flor
es abona amb petits detalls
de compresió, de tortura y de lealtad
es rega amb les aigües
del desinterés i afecte.

Aquest poema os el dedico porque se que en aquests moments 
l’esteu passant malament i es una pena que no poguem coneixernos 
a el dia previst pero farem lo possible per trobar la manera més 
endavant i espero que esteu molt bé!! Fins aviat!!



Gala

Hola avis i avies!
Com esteu? Jo sóc la Gala Gutierrez Vilchez, i vaig a l’escola Pompeu Fabra.potser 
alguns de vosaltres la coneixeu. Vaig a 4rt de primaria a la classe de la Fantasía.   La 
meva amiga Paula va escollir el nom de la classe pero no tinc molt clar perquè.Soc 
una nena morena,de mitjana alçada, i soc molt simpàtica. M’agrada molt 
cantar,dibuixar,llegir,jugar,jugar amb la tablet i amb el peluixos i també m’agrada 
tocar el piano i anar en bicicleta.
Ara amb el confinament no podrem venir a  veure-os ni res però segur que quan 
acabi la quarentena podrem!!
Durant el confinament jo estic força bé. Al principi pensava que era una mica 
vacances perquè eren 15 dies i ara ja m’he acostumat a fer els deures cada dia. Trobo 
MOLT a faltar veure a la família i als amics. El meu pare viu a Guadalajara i fa 2 
mesos que no el veig, i la meva àvia Carmen Jimenez está just amb vosaltres! Pero 
en una habitació apart perquè té el Covid-19. Està bé no té res fort ni res només una 
petita infecció en els pulmons. Pero ella és molt forta!!!!!!!!!! está més contenta 
perque te una tele per ella sola i també perquè em veu per videotrucades,ahir estava 
parlant amb ella i em va agafar plorera……i vaig marxar perquè no em veiés.



Gala

Aquests dies he descobert moltes coses com… no sabia que podia aprendre 
tantes cançons, que el teclat inalambric de l'ordinador té  unes potetes perquè 
no posis l'esquena tan abaix, que els meus veïns son super-mega amables i 
bons cuiners i que és molt divertit jugar amb coses senzilles com un globus. Us 
deixo un poema per acomiadar-me: BOMBOLLES

Espero poder venir moooolt aviat, us 
estimem molt 

PD: Una abraçada virtual per tots vosaltres 
i una de molt especial per la meva àvia 
Carmen Jimenez a l’habitació 133



Hugo

Hola soc Hugo Rodríguez i vaig a l’escola pompeu fabra a la classe de 4ta
i la classe es diu els atrevits i vam escollir aquest nom perquè som molt
atrevits fent les coses.Jo tinc el cabell negre i els ulls marrons,i estic molt
primet.
Aquest confinament ho estic passant regular perquè no puc anar a jugar
amb els meus amics a l’escola i em sento molt trist perquè trobo a faltar a
la meva familia i els meus amics.

A fora hi ha una escala de fusta.
La veig des de la finestra.
Recolzada a la tanca del xiprer retallat,
un forat de l’escala deixa veure un tros de cel.
Qui sap si a la nit,
quan el blanc i el negre no es distingeixen,
reposarà una estrella en el graó més alt,
aquell que imagino pujar
quan la serp blanca faci veure que m’espanta.
Perquè si miro bé, veig que és ella que fuig,
que tem aquesta vida sota l’escala,
allà on poso els peus i l’ànim.

Espero que us agradi aquest poema,us estimo molt i espero que vosaltres
estigueu molt bé i tingueu uns dies que us ho passeu molt bé.Vosaltres
com passeu els dies?Que feu per passar l’estona?
posdata:Espero que ben aviat puguem anar amb la classe i coneixe'ns i
veure’ns tots junts.



Hugo

Estimats avis i àvies dels Josepets, cóm esteu, espero que bé. 

Aquests dies estic fent deures i ajudant a casa, parlant amb els meus amics 
i familiars per videoconferència o telèfon. Darrerament surto al carrer però 
molt poc, respectant les mides de seguretat. A vegades surto a passejar ,fer 
esport i moltes coses més.

Els meus pares estan separats  i alguns caps de setmana vaig amb el pare 
amb el cotxe a veure al meu germà Enzo que té dos anys i viu a Roquetes. 
Allà també tinc molts familiars i m’ho passo molt bé.

Molts petons i una forta abraçada. Ànim per què ja queda molt poc.



Isaac

Hola avis i ávies dels Josepets, sóc l’Isaac Ibáñez Marchant, de 4ºtBBBB: : : : la 

classe de la Fantasia, que es diu així perquè a la nostra classe som molt 

imaginatius i fantasiosos. M’agraden molt els skates, els legos, les 

consoles, els llibres i estar amb la família. L’altre dia vaig sortir amb els 

meus avis i em van compra 1 skate pro per 6,95€ i sis normals per 2,75€. 

Sense voler s’hem va trencar, i ahir vaig sortir a comprar-ne un alltre 

super pro de 6,99€ amb la meva mare.Com esteu, jo molt bé, a casa meva 

amb el meu pare (que està tot el dia tv treballant) , la meva mare  (que 

està sempre entreteint a la meva germana, fent quasi totes les feines de casa 

i donant-me deures molt divertits per fer) i amb la meva germana que está 

aprenent a anar al orinal. Jo estic aqui a casa, molt agobiat, però al menys 

surto quasi cada dia, o cada dia ,(quasi que més probable quasi cada dia) 

al carrer a córrer amb els meus pares.



Júlia

Hola, 
Sóc la Júlia Martí i vaig a l'escola  Pompeu Fabra, a 4rt B i la meva classe es diu la 
classe de La Fantasia, i vam escollir aquest nom perquè la Tere ho va proposar i tota 
la classe va dir que vale.
Soc morena de cabells molt llargs i m'agrada l’hivern perquè es la época de l’any que 
vaig néixer i m’agrada molt estudiar i el frances.
Durant aquests dies estic bé i també estic llegint, i estic fent deures i anat a passejar, 
em sento una mica aburrida, trobo a faltar anar cada dia al cole.

Us deixo una cançó que us anavem a cantar, es diu Vamos  a contar mentiras.
Ahora que vamos despacio,
Ahora que vamos despacio,
Vamos a contar mentiras, tralará
Vamos a contar mentiras, tralará
Vamos a contar mentiras.
Por el mar corren las liebres,
Por el mar corren las liebres,
Por el monte las sardinas, tralará
Por el monte las sardinas, tralará
Por el monte las sardinas…….

Us trobeu bé? espero que us ho esteu passant bé i que m’expliqueu que feu vosaltres 
per divertir vos.
P.D.:Em sap molt de greu no haver vos pogut conèixer.  



Leire

Hola avis i àvies dels Josepets! soc la Leire,  vaig a l’escola Pompeu Fabra a la classe de la Fantasia de 4B;  
aquest nom es va escollir per què vam fer votacions i va guanyar aquest nom. Sóc bastant alta, soc castanya, tinc 
els ulls verds i m'agrada vestir amb roba còmoda. M’agrada molt esquiar, anar a la muntanya i viatjar.
Estic una mica avorrida d’estar a casa, durant aquesta cuarentena estic fent deures de l’escola,  jocs d'aigua al 
terrat amb la meva germana petita  i he  fet moltes manualitats i jocs. Al principi del confinament estaba bastant 
bé però ara ja estic molt agobiada de estar a casa. Trobo molt a faltar als amics i als familiars tot i que els he 
pogut veure per videollamada però no és el mateix.  He descobert les conseqüències tan greus que pot portar 
una pandemia, el mal que fa a tothom i com el món s'ha parat de cop. És important fer cas del que ens diuen els 
metges i la sanitat ja que junts ho podem superar. 
Us envio un poema per a vosaltres avis i àvies: 

Més fràgil, més fort
De la finestra estant observo
com surten ella i ell, tots tres,
surten tots tres, ell i ella
i el que encara ha de sortir.
I em neix al cor
una llàgrima que amb el seu fràgil vidre
—tan fràgil com fort— protegeix
la mateixa il·lusió que els amarava
i que em diu que jo em faig avi
perquè ells aviden
i em donen nova vida a mi mateix.
(Gonzalo García)
M’ agradaria saber com esteu vosaltres, com us sentiu i esperem, de tot cor, que estigueu molt bé. 
Us envío desde casa un peto molt fort i dir-vos que m’agradaria molt conèixer-vos  i segur que algun dia podrem 
anar a visitar-vos. esperem que sigui ben aviat!  
UNA ABRAÇADA MOLT GRAN!



Miquel

Jo sóc el Miquel, un nen que va a l’escola Pompeu Fabra, vaig a la classe de la fantasia, a 4tb, he 
escollit aquesta escola perquè va la meva germana i perquè és molt bonica. Jo sóc un nen prim, a 
mi m’agrada tot menos algunes verdures com el brócoli i els xampinyóns.
Jo en aquest cofinament estic molt bé, però trobo a faltar als meus amics bastant jo miro las 
noticias per esta informat, també jugo unas horas a les meves coses, també llegeixo molt aquests 
dies i per últim i lo que més m’agrada és jugar amb la meva gossa Khaleesi. Jo aquests dies he 
descobert que mai he estat tant avorrit a casa.
Ara escriure un poema: 
Plou, plou Monserrat
que la llebre va al pel
blat.
Aigua de pluja aigua
de neu
que la terra se la beu.
Les nits de lluna plena,
per ploure és mala nit
la lluna és veu els
núvols
i no plou ni un pic.
Avis és pero que estigueu tots bé i si algun no segu que es posara bé,

¡Molta força a tots!



Nicolai

Em dic Nicolai Lluch i tinc deu anys. Vaig a l’escola Pompeu Fabra i la meva classe es diu La 
Fantasia de 4tb. Tinc el cabell ros i curt. Els meus ulls són verds clarets. Sóc prim i àgil i tinc 
les cames llargues.
M’agraden molt els cotxes I anar a la pista de skate. També m’agrada fer esport com per 
exemple el bàsquet, tenim un equip a l’escola i anem tercers a la lliga. Vaig a classes de música 
perquè toco el saxo i el meu professor es diu Roger i moltes més coses.
Aquests dies de confinament he fet moltes activitats per estar entretingut, a vegades m’avorria 
perquè eren moltes hores a casa però he fet una mini pista de skate , una cabana, una ciutat de 
cartró on circulaven tots els meus cotxes. He jugat al ping pong, escacs, futbolín, pica paret, 
jocs de taula, etc…
Estic molt content perquè ja podem sortir al carrer i veure alguns amics, mantenint la 
distància de seguretat i amb mascareta.
Trobo a faltar anar amb els meus pares a la platja o a la piscina tinc l’esperança de poder anar 
aviat.
Com que no podrem compartir l’esmorzar de cloenda us recitaré un poema de Joana Raspall 
que s’anomena  
“L’alegria”

Amb tots els colors faré una llaçada i la guardarè en una capsa tancada.

Quan em llevi trista qualsevol matí d’una tisorada em prendre un bocí

L’aixecarè a l’aire, vindrà l’alegria i no estarè mai sol.

Espero que us hagi agradat i que us trobeu bé.  Us envio molts ànims i que aviat tot això acabi 
per poder disfrutar altre cop de la vostra companyia i  amabilitat. Molts petons i abraçades.
Posdata: tornarem aviat a estar junts !!!! 



Paula

Hola sóc Paula Lacampa de la Fantasía de 4tb del Pompeu Fabra. Es diu la 
fantasia perquè som una classe molt creativa i una mica xerraire.
Sóc una nena de 10 anys, medeixo 1,40m i tinc el cabell marró els ulls també 
els tinc marrons. Les meves aficions són jugar amb les meves joguines, 
sobretot amb el LEGO,  i passar temps amb el meu germà.

Durant el confinament trobo a faltar els meus amics i el cole. Es la primera 
vegada que estem tant de temps a casa. El millor de tot això es que podem 
passar estones amb la família i no contaminar tant com abans que feiem 
servir els cotxes. He descobert un programa informàtic que es diu Smartick es 
de molta ajuda per aprendre matemàtiques. 

Em sento bastant bé perquè estic tranquila i tots estem sans. Espero que  
vosaltres esteu sans i forts perquè això passarà i ademes ho passarem junts 
anims!!! 

Us envio un poema de Gloria Fuertes que m’agrada molt, espero que us animi a 
vosaltres: 



Paula

Us envio un poema de Gloria Fuertes que m’agrada molt, espero que us animi 
a vosaltres: 

Poema NO de Gloria Fuertes
No a la tristeza.
No al dolor.
No a la pereza.
No a la usura.
No a la envidia.
No a la incultura.
No a la violencia.
No a la injusticia.
No a la guerra.
Sí a la paz.
Sí a la alegría.
Sí a la amistad.

p.d: cada vegada hi ha menys morts i això vol dir que ens veurem aviat.
Una abraçada forta.



Santiago

hola abuelos y abuelas del josepets me 
llamo santiago

voy al colegio pompeu fabra a 4b la 
clase de la fantasia tengo gafas y el 
pelo marron mi comida favorita es la 
pizza me gusta montar en patinete y 
jugar videojuegos en esta cuarentena 
he hecho pizza casera,ejercicio,y me 
estoy leyendo un libro pronto todos 
ustedes van a poder recibir visitas y ver 
a sus familiares



Tania

Hola! Soc la Tania de 4B del Pompeu Fabra.La meba clase es diu 
Fantasia. A la nostra classe ens agradaria anar a la vostra 
residencia pero no es possible degut al coronavirus per això us 
enviem aquestes cartes per què encara que no puguem anar-hi 
volem estar al vostre costat.
Jo estic bé. no m'avorreixo però  jo vull tornar a la normalitat,, 
anar al cole veure als meus amics. Pero a casa fent els deures estic 
bé molt bé no bé només
Aquest poema es per vosaltres espero que us agradi de la Joana 
Raspall:
He pogut atrapar un somni abans que el sol no el fornés,  i 

l’empresono amb paraules per quedar-me’l sempre més. No pesa 
ni fa nosa, pero es tan gran, per a mi que, si vols…. si tu volguessis, 
el podem compartir. 
El meu somni es que tornessin a la normalitat. Adeu!



Unai

Hola, em dic Unai. Vaig l’escola Pompeu Fabra, a 4t B. Vaig a la 
Classe de la Fantasia. Vam escollir aquest nom perquè ens agrada 
molt la fantasía.
Tinc el pèl castany i el ulls marrons, i la meva pell és morena, i soc 
alt i fort. A mi m’agrada molt jugar amb el Lego, jugar a la consola, 
anar en bicicleta, fer esport i cuinar amb la meva mare.
Estic molt bé. Durant el confinament, com em tinc que quedar a 
casa, no puc jugar amb els amics i m'avorreixo molt.
Em sento molt avorrit i tancat. trobo molt a faltar a els meus amics. 
A casa he descobert que puc fer més coses amb la família quan no 
estan treballant. 
Un petó.

Amb carinyo el vostre amic 
Unai.



Xavier

Hola em dic Xavi i vaig a l’escola Pompeu Fabra, a la classe de la 
fantasia de 4rtB,bam escollir el nom per què era molt divertit. 
M’agrada estar amb la família i jugar molt, tinc els ulls verds, el 
cabell el tinc de color castany clar.

Amb trobo bé,i estic amb la família a casa, juguem a jocs de 
taula,també jugo a la consola y he vist pel.licules. El confinament el 
porto bé perquè m’agrada estar a casa, trobo a faltar jugar amb els
meus amics,dorant aquest confinament e apres a fer polseres.
La canço que escollit és:

Hola, Don Pepito (Hola, Don José)
¿Pasó usted ya por casa? (Por su casa yo pasé)
¿Vio usted a mi abuela? (A su abuela yo la vi)
Adiós, Don Pepito (Adiós, Don José)

Una abraçada molt gran!!!



GRÀCIES!!!


