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Hola! Som els alumnes de 1r de primària, la classe dels “Dofins”, i  aquest curs 
estrenem una nova etapa: LA PRIMÀRIA.

Reptes per aquest nou curs 

Primer de primària

“Escriure bé”
“No fer enfadar la senyoreta” “Escoltar”

“Dibuixar bé”

“Portar-me molt bé”“Ajudar als amics”
“Intentar no girar els números quan els escric”

“Estimar”

“Pintar bé”
“Llegir bé”

“Deixar jugar als companys”

“Fer bé els deures”



feliç?
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Aquest curs hem participat a la Fira Solidària de St. Martí i ens ho hem passat 
genial.  Abans de començar estàvem molt nerviosos amb moltes ganes de pas-
sar-ho bé.

La disco, jocs d’ordinador, menjar “xuxes” ens ha agradat molt. 

De fet ens han agradat moltes coses: “Venir a l’escola mudada i portar bolso”, 
“Sentir el meu nom a la rifa dient que m’ha tocat un premi”, “Pujar a l’escenari de 
la disco a ballar el Swish, swish”, ara..... “La casa de la por feia moltíiiiiiissima 
por!” i “la pitonissa......una miqueta.”

“Una abraçada”, “Estar amb la família”, “Jugar amb els amics”
“Abraçar el papa i la mama”, “Fer bons amics”, “Venir a l’escola”
“Posar-me les sabates de taló de la mama”,  “Nedar”, “Anar amb patinet”
“Anar al Divercastillo” ,“Veure la pel·lícula de Harry Potter”,
“Donar la mà a una amiga”, “Anar al museu de la ciència”,
“Fer petons a la família”, “Que m’ajudin quan em passa algo”,
“Anar a Eurodisney”, “Fer un petó de bona nit.” 

Fira solidària St. Martí

Què em
fa sentir
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Primer vam escriure totes les característiques positives que teníem cadascú. Després, ens 
vam anar passant un full on cada company posava les coses positives de cada un dels altres. 
Un altre dia vam fer una llista de les coses positives dels pares i, finalment, quan vam veure 
que moltes de les coses positives que som, venen dels nostres pares i de les persones que ens 
cuiden, els vam fer una carta d’agraïment. Tot això, la senyo ho va posar dins d’un sobre i ho 
va donar als pares el dia de la reunió on hi eren tots.

Vam preguntar als nostres pares què els havia semblat tot això que vam fer, i ens 
van dir tot això:

’ Ens va semblar una activitat molt interessant  per a tota la família, que va fer possible que passéssim una bona estona 
parlant del contingut de la carta. També va generar somriures.
’ Primer, molta curiositat i ganes d’obrir el sobre per veure el que hi havia escrit.
’ Molt bona idea això que els nens diguin el que pensen!
’ Ens va omplir d’emoció poder llegir aquestes paraules tan sinceres que han sortit amb tot l’amor del cor.
’ Ens ha fet molta il·lusió i no ens esperàvem una carta tan emocionant i plena de sentiments i paraules maques que 
a tots ens agrada sentir.
’ Com a pares, ens ha fet molta il·lusió veure que us respecteu i que us animeu els uns als altres. Ja que compartiu 
tantes hores, veure que teniu “bon rotllo” ens dona molta alegria.
’ He sentit alegria al veure totes aquestes coses escrites i em vaig emocionar. Guardo la carta amb carinyo, estic feliç.
’ Ens vam sentir molt bé al veure que hem fet una bona feina envers els nostres fills i una satisfacció molt profunda, 
quan vam veure que els nostres fills ens valoren tant.
’ Quan vam llegir la carta, ens vam sentir molt orgullosos i contents de totes les coses positives que va posar el nostre 
fill dels seus pares.
’ Trobo molt interessant aquesta idea  per expressar els sentiments.
’ Ens vam trobar amb una sorpresa, que ha sigut un encert, perquè hem pogut veure una part dels nostres fills que 
només mostren amb els seus amics i, també com ens veuen ells a nosaltres.

També nosaltres vam sentir moltes coses fent tot això, i aquí ho resumim una 
mica:
’ Els meus pares es van sentir molt orgullosos de mi.
’ Sobretot em va agradar fer-la perquè segurament als meus pares els  agradaria molt i es posarien molt contents.
’ Els meus pares em van dir que s’havien sentit molt bé i que les coses que jo havia escrit eren certes.
’ La meva mare em va dir que li havia agradat molt i que m’estimava per haver-li escrit la carta, i el meu pare, que la 
carta era molt carinyosa.
’ Quan la meva mare va llegir la carta es va posar molt contenta perquè va veure com l’estimava. Diu que és una bona 
manera d’expressar-se.
’ Quan els vaig preguntar  sobre “el full sobre mí” em van dir que els va agradar molt i que era original i una bona 
manera d’expressar-se. I quan van llegir la carta d’agraïment, em van dir: “No sabíem que pensaves això de nosaltres! 
T’estimem!”
’ Em va costar molt de fer, sobretot escriure opinions sobre mi, però al final he escrit coses positives de mi i n’estic 
content.
’ Vaig sentir com si em coneixés millor a mi mateixa a l’hora d’escriure sobre mi. També vaig veure més la part 
positiva dels companys, encara que em caiguin malament.

Primer d’ESO
Els companys de 1r d’ESO vam fer unes dinàmiques per 
conèixer-nos una mica més a nosaltres mateixos.

’ A mi em va costar bastant recordar les meves coses positives, perquè no sempre hi penso. Però vaig recordar les coses 
que em diuen els companys i em va fer recordar de tot el bo de mi i em vaig sentir molt bé.
’ Jo penso que va valdre la pena fer aquelles cartes i que després els pares et donin les gràcies per fer aquella carta tan 
bonica.
’ Jo no creia que els meus companys em dirien tantes coses bones perquè a vegades, quan m’enfado amb els meus 
companys, no em diuen això. Em vaig sentir molt content perquè no m’esperava que tingués tantes coses bones i ara 
em sento més fort amb mi mateix per tot el que em van dir els companys.
’ Al principi és súper difícil, però normalment es comença dient coses sobre el que tens o el teu físic… En canvi, és 
més fàcil dir coses positives dels companys, no sé…
’ Jo em vaig sentir content quan estava escrivint les coses positives dels meus pares perquè feia molts anys que no 
mirava el que tenien de bo els meus pares. Jo crec que és molt important que a la nostra edat mirem el passat i veiem 
les coses positives que han fet els pares per a nosaltres.
’ Jo vaig sentir alegria, perquè molts companys van posar que jo els feia riure i això em va agradar.
’ Em vaig sentir bé quan vaig escriure les meves coses positives, les dels meus companys i les dels meus pares.
’ Em va agradar molt aquesta dinàmica perquè et fa reflexionar i pensar en les coses bones que tenen les persones del 
teu entorn i les que tens tu.
’ En veure que tenia un full ple de coses bones sobre mi, em vaig posar contenta i orgullosa de mi, ja que és un gran 
honor veure tots aquests comentaris bons.
’ Quan vaig veure el que els companys van posar de positiu sobre mi, em va agradar molt que pensessin així de mi.
’ Quan l’escrivia pensava que la meva carta era molt bonica i sentimental. Quan l’estava escrivint, era com que 
vomitava coses boniques que mai li he dit ni a la meva mare ni al meu padrastre. I quan vaig acabar, em vaig sentir 
molt content.
’ Em vaig fixar en què les coses positives que em van posar, eren gairebé totes les que jo també em vaig posar.
’ Quan vaig llegir totes les coses positives que diuen de mi, vaig recordar que m’havia deixat coses positives de tots els 
meus companys.
’ A vegades m’agrada saber què pensen de mi  i saber què penso jo d’ells.
’ Jo pensava que els meus companys em dirien coses gracioses, però em van dir coses serioses i em va agradar molt, 
perquè quan ho van llegir els meus pares es van posar molt contents.
’ Mentre escrivia la carta als meus pares, em sentia feliç. Vaig pensar que a vegades, quan discuteixo amb els meus 
pares, al final penso: per què discuteixo?
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Aquí surten tots els 
pares de la classe de 1r 

d’ESO amb els sobres 
que la senyo els 

acabava de donar.

El pròxim butlletí 
estarà realitzat pels 
nens i nenes 
d’Educació infantil.

No us el perdeu!
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