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alumnes de l’escola 
 
 

 

Benvolguts i benvolgudes futurs/es companys/es d’escola, 

 

Un bon dia, ens varem fer grans i els pares ens van dir  

que havíem d’anar a l’escola..., ens imaginam que a vosaltres 

vos diran el mateix d’aquí no res. 



 

Molt prest deixarem de fer 4t d’Educació Infantil i  

estem molt contents per poder contar-vos el que ha passat al 

llarg d’aquest curs. 

 
Us explicarem algunes coses de la nostra escola. 

Cada dia fem una rotllana per saludar-nos i desitjar-nos 

un bon dia. Però el millor de tot es que ens sentim estimats, i 

això ens fa sentir importants com a persones i davant la vida. 

Recordam quan varem venir per primer cop a l’escola. 



 

Al principi... alguns varem plorar una mica, però tot es va 

superant, perquè cap de nosaltres no imaginava mai que faria 

tants amics i amigues! Totes les estones aprenent amb els 

companys i companyes... amb les joguines...compartint amb els 

altres... 
 



A la nostra escola ens ensenyen moltes coses, però n’hi 

ha una molt especial que són els tallers, on estam amb els 

amics i amigues de les altres classes. També cantam, ballam i 

ens ho passam molt bé. 

 

 
Estar al pati és un moment màgic, podem jugar i córrer amb 

els amics i amigues. Ens agradaria que en aquesta carta 



poguéssiu veure tot el que fem, però tot, tot i tot és 

impossible, perquè hi ha detalls que només es poden veure al 

dia a dia... si estiguéssiu amb nosaltres a les classes... 

 

Ens divertim molt aprenent les “mates” amb Entusiasmat, 

jugam amb els blocs lògics i descobrim els números de moltes 

formes. Aprenem a llegir i escriure amb Ludi, és tota una 

aventura! Les mestres ens xerren amb les mans! 



També ens ensenyen a fer silenci i a interioritzar a la 

classe, on ens coneixem a nosaltres mateixos, o a l’oratori on 

anam a fer la Celebració de la Paraula els dies especials com 

són el dia de Sant Josep de Calassanç o de Mare Paula. 

 
 

 
 

Celebrem les festes d’aniversari dels companys de l’aula. I per 

la Festa més important del centre, que és el dia de la nostra 

fundadora Mare Paula, tota l’escola junta ho celebra al pati 

amb una GRAN celebració! 



 
 

 
 

Ara vos confessarem un secret... Eh, que no sabeu el que més 

ens agrada fer? Doncs les classes de psico! El millor de tot. 

 



 
 
 

També ens encanta aprendre a jugar a Escacs entre tots. Ens 

disfressam de peces damunt el nostre tauler gegant i vigilar 

que ningú ens faci una mala jugada. 

 

 
 



I un altre cosa que ens agrada fer? Treballam per projectes 

com els més grans. Ens agrada descobrir, investigar i 

explorar. Cada activitat és com una petita sorpresa! A més els 

papàs i mamàs sempre venen a classe a veure tot el que hem 

fet del projecte. 



Però el millor moment serà quan, al cap dels anys, pensarem en 

tots aquells bons instants que varem viure junts... En les 

excursions a la natura, en les anècdotes que ens han passat a 

tots... I en els bons amics que ens han quedat de CC Escolàpies 

Palma. 

 

 
Bé no vos volem cansar, tot allò que no vos hem explicat 

ho heu de descobrir vosaltres.... Una besada molt però que 

molt gran!!!! 

La classe de 4t d’Educació Infantil 


