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Abril

Hola avis i  àvies, sóc l´Abril  de 5éb.
En aquet mes ens tocari hanar a veure-os però per el comfinament 
no em pogut anar volem que sapigueu que us trbem a faltar i que 

recordeu les veguades que hus em nat a veuraus.
-Quan vam cantar les nadales la primera vegua que hos vam 

visitar.
-La segona vegada quan hos vam explicar de que anvàm 

disfrasats…



Anna

Hola com esteu??
Espero que estigeu bé, amb aquest virus no podem anar a fer-vos una 
visita, quina pena, nosaltres volíem anar a visitar-vos ens feia il·usió, i 
tambe podriem parlar,no ens hem oblidat de vosaltres mai, i menys en 

aquet moment tant difícil.
Ens recordem quant anavem a visita-vos que nosaltres estavem ballant  

i també parlavem, m’agradava molt estar amb vosaltres.
Quant superem aquest virus haver si podem anar a visitar-os

Una abraçada molt forta



Aitana



AXEL



Mariona



BRUNA

Hola avis i àvies

Hola avis i àvies us trovo molt a faltar molt , esperò que estigeu molt bé
. 

Jo estic super bé , pel carrer em sento una mica agobiada amb la 
mascareta però ja m’he anat acostumant. Avis i àvies no us podem

venir a veure perquè hi ha un virus que ens esta “perseguint” i si algu
de vosaltres o nosaltres el té ens podem transmetre el virus per això

tots estem confinats a casa. 

A vera si us enrecordeu de la primera vegada que vem venir que per 
nadal us vem tocar una canço i us vem cantar una canço i la segona

vegada que us enrecordeu que us vem ballar un ball.

Espero que tots estigeu molt bé .

Molts ànims. 



BRUNA



Carla

Estimats avis i àvies,
Com ja sabeu hi ha un virus que ens 

impedeix sortir de casa per seguretat, però no 
ens oblidem de vosaltres. Espero que això 
passi aviat i anirem a veure. Se que és molt 
dur no poder veure la família però si déu vol, 

aviat us anirem a visitar, cuidar molt i ens 
veurem aviat.

Una abraçada molt gran,



Diego



Jesús

BON DIA AVIS,

US VOLIA DIR QUE NO EH POGUT ANAR A LA RESIDÈNCIA 
PERQUÈ ESTAVEM CONFINATS A CASA. I PER AIXÒ NO HEM 

POGUT ANAR. 
QUAN PASSI TOT AIXÒ ENS TORNAREM A VEURE. ESPERO QUE 
ESTIGUEU BÉ, TENIM MOLTES GANES DE TORNAR A VEUREOS, 

ESTEM EN CONTACTE. VOSALTRES ESTEU BÉ ESPERO QUE 
TINGUEU UN BON CONFINAMENT.

NO EM POGUT ANAR PERQUE ESTEM A FASE 0 ENCARA QUE 
VOSALTRES ESTEU A FASE 1.

US ESTIMO,



Anna



ALBA



ALEIX



Carta als avis/es

Espero que tots estigueu bé, tant les senyores que us cuiden com vosaltres.

Tinc moltes ganes de veure-us i abraçar-vos, però em sembla que fins l’any

que ve no podrà ser. Espero que ningú estigui malalt, tant per Covid-

19(corona virus) com per una altra malaltia. Espero poder veure-us aviat, i

que si teniu nets, que us puguin anar a visitar i que sapigueu que jo desitjo el

millor per vosaltres. Sou com els meus avis i avies. M’agrada passar temps

amb vosaltres. Us estimo.

Salutacions Ana F escola Ginesta



ANA



Hola sóc al Gorka soc de la escola ginesta de 
vilanova,tinc moltes ganes de

veureus a tots i totes.Com esteu? espero i 
desitjo que estigueu tots ve.Que feu a
la residencia?que manlleu?.jo estic a 

casa,també estic amb el confinament a
vegades ayudo a la meva mare,també 

estudio a casa jugu a la play.tinc moltes
ganes de tornar a la escola i poder anar a 

veurus.
us envio una abraçada a tots i totes.

Gorka



Hola avis i  àvies, sóc el Joel de 5éA.
En aquest mes ens tocaria anar a veure-us però pel 
confinament no hem pogut anar volem que sapigueu 

que us trobem a faltar i que recordeu les vegades que 
us hem anat a veure-us.

-Quan vam cantar les nadales la primera vegada que 
us vam visitar.

-La segona vegada quan hos vam explicar de que 
anvàm disfressats…

Molts petons. 

JOEL



Mara



Marc

Hola avis i àvies.

Com esteu?

Jo una mica avorrit, no podem anar a veure-us 
per què estem confinats a casa i em sap molt 

greu no poder vindre perquè els dos cops que us 
vam visitar m'ho vaig passar molt bé. Ànims 

nosaltres podem.

Us en recordeu quan vam tocar la flauta tots els 
nens de 5é va ser divertit molts petons i espero 

que us ho estigueu passant bé.



MARÇAL



Marcel



Marcel

Hola, espero que estéis bien. Tengo muchas ganas de
volver a veros. Me pregunto si estáis bien de salud.

Sabéis que no puedo veros porque tenemos que estar
confinados hasta que se pase la enfermedad.

Yo estoy bien aunque se haga un poco largo y me
gustaria ver a los amigos.

Yo cada día hago más o menos lo mismo, me levanto,
desayuno, hago los deberes y juego a la consola.

¿Y vosotros? ¿Qué hacéis cada día?
En cuanto esto pase iré a veros otra vez y a daros un

fuerte abrazo.



Maria

Hola avis i àvies, sóc la Maria.

Jo aquests dies estic a vegades contenta i ha vegades una
mica trista.Us preguntareu perquè estic una mica trista, doncs
perquè trobo a faltar als meus companys i companyes.A
vegades estic contenta perquè fem videotrucades i ens veiem.

Nosaltres ara no podem anar a l’escola perquè hi ha un virus
que es diu covid-19 que és molt dolent i perquè a través de la
gent es pot transmetre i causa greus problemes de salut.

L'última vegada que vam anar va ser molt divertit perquè vam
ballar la comparsa i també ens va agradar molt el mural de les
fotografies que vau fer.

Esperem que aviat passi tot això i ens poguem veure.

Adéu!!



Mohamed



Pau

Bon dia avis!!!. Soc  el Pau de de l’Escola Ginesta. 

Espero que estigueu tots molt be i que el virus no us 

hagi afectat. 

Sé que son difícils aquests moments i que no ho esteu 

passant gaire be, 

Però tranquils que tot anirà be!!!



Júlia

Carta als avis 

Hola avis!!

Sóc la Júlia de 5èA del cole Ginesta i 
jo us volia enviar aquesta carta 

per saber si esteu tots bé. Jo sí però jo
cada dia li estic dient a la meva mare de 
que quan us podrem anar a veure amb
el cole. Trobo a faltar les visites que us

fèiem.

Molts petons.



Júlia



Gràcies !!!!

5à A i 5è B ESCOLA LA GINESTA !! 


