
“EL MEU PAS PER L’ESCOLA” 

Fa nou anys que vaig començar l’escola però aviat hi 

deixaré d’anar perquè començaré l’institut. Durant tots 

aquests anys he anat canviant de companys i de professors 

però sempre m’hi he trobat molt a gust. De P3 a 2n vaig 

anar a l’edifici vermell,  a 3r vaig canviar d’edifici que és on 

estic actualment.                                                                   

A P3 vaig anar a la classe dels “Tabalets” on la meva 

professora era la Pilar Lucea i allà vaig fer els meus 

primers amics.                                                                    

A P4 la meva classe es deia “els Follets” i la meva 

professora era la Montse.                                                  

A P5 ens dèiem “els Dracs” i també anàvem amb la Montse.   

A 1r anava a la classe de “les Guitarres” .                                 

A 2n érem “els Préssecs” i vam anar per primer cop de 

colònies.                                                                                   

A 3r estava a “les Alzines” i anava amb la Montse Sentalla. 

A 4t érem “la Fàbrica de Xocolata” on vam tenir molts 

professors diferents i vam anar de colònies.                         

A 5è ens dèiem “les Senyeres” i anava amb la Carme 

Camprubí.                                                                             

A 6è, és a dir ara, ens diem “les Plaques Solars” anem amb 

l’Elena Estany i hem anat de colònies. 

                                                                        Marta 

 

 



 

El meu pas per l’escola ha sigut de moltes maneres, moltes emocions des 

de P3, que va ser on vaig conèixer a tots els meus amics actuals: el Pol, 

l’Adrià, el Jordi, el Ferran, l’Alba, el Roger...Va ser l’any que m’ho vaig 

passar més bé. 

A P4 va ser un any bastant bo, però no tant especial com P3. Continuàvem 

tots els meus amics i amigues, però aquest any em vaig fer amic de la 

Raquel i la Nuria M. 

A l’any que fèiem P5, tots estàvem contents, però no va ser tant bo (que jo 

recordi) ens picàvem, etc... el que fan tots els nens. 

A 1r va ser el primer any que ens van caviar de classes. 

Per sort els meus millors amics eres amb mi; l’Adrià i el Ferran. Va ser un 

any de rialles. 

A 2n va ser el primer any que vam fer colònies al la Carral. 

L’any de 3r una altra vegada a canviar-nos. Aquest any va ser el millor de 

tots, perquè vaig fer una gran amistat amb el Pol. 

A 4t va ser un any molt normalet, amb problemes normals, i va ser l’any 

que vaig conèixer a l’Ignasi. 

A 5è vaig fer moltes amistats. Ja que ens van tornar a canviar, aquell any 

vaig omplir tota l’agenda plena de notes, quina pena! 

I per fi 6è, un dels anys que m’ ho he passat mes bé, per diverses coses, 

1r-Per els companys, 2n- Per l’Elena (tot i que a vegades s’enfada una 

mica!) 

I per moltes altres coses que no puc explicar perquè no acabaria! 

 

Èric 

 

 



EL MEU PAS PER L’ESCOLA! 

El meu pas per l’escola ha estat regular alguns anys molt bé i altres no com per 

exemple aquest any,no anat gaire bé. 

Desprès de la guarderia vaig entrar a (p3).La meva classe ens dèiem els patufets ,va 

ser un any molt fàcil. Després a (p4)érem les Bruixes i la nostre mestra era la 

Montse. 

L’altre any vaig fer p5 però cada any s’anaven complicant mes les coses. 

Una excursió que vem fer a 4t vem anar a la Font de l’Angle em van tirar al riu i em 

vaig quedar xop, també vem fer una altra excursió que era de baixar per tirolines i en 

un tram em van tindre que baixar perquè no podia més, jo no vaig ser l’únic. Unes 

colònies que també vem fer van ser molt avorrides, no se als altres que els va semblar. 

Aquest mateix any em van posar un parte per picar a un nen i no vaig poder anar a 

l’excursió final. 

L’any que em va  agradar més va ser 5è, m’ho vaig passar molt bé i l’any que ve a l’ 

institut. 

 

Marc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El meu pas per l’escola 
Des de P3 fins ara que faig 6è, sempre he anat a la mateixa escola i 
amb els mateixos companys. Sempre que veig alguna foto de quan 
era petit me’n recordo i veig que encara que no ho sembli, creixem 
molt ràpid i m’emociono. 

Quan érem de parvulari més que treballar jugàvem i  ens 
barallàvem molt. Vaig ser: a P3 els Patufets, a P4 les Fades i a P5 
els Dracs. La meva mestra era l’Anna Martínez. 

A cicle inicial el que més és quan vam anar al Canadell perquè 
m’agrada molt la granja i la vida de pagès. A 1r vaig ser els Pianos i 
a 2n els Préssecs. La meva mestra va ser la Montse Santalla. 

A cicle mitjà el que més em va agradar van ser tots els amics i 
amigues que tenia i encara tinc. A 3r vaig ser les Alzines i a 4t la 
Fàbrica de xocolata. Vam canviar molt de mestres. Vaig tenir la 
Jèssica, el Fortià, la Marian i la Laura. 

A cicle superior el que més m’ha agradat han estat les colònies i, el 
museu de la ciència i la tècnica de Catalunya. A 5è vaig ser les 
Senyeres i a 6è som les plaques solars. De mestres vaig tenir la 
Carme Camprubí i ara l’Elena.    

Roger 

 

 

 

 
  



EL MEU PAS PER L’ESCOLA 
Jo vaig començar l’escola 2n de primària. 

A 2n la sortida que em va agradar més va ser les colònies. La meva mestra 

es deia Mª Àngels, era molt bona i amable. A 3r de mestra tenia l’Elvira i a 

4t també. Va ser quan vaig repetir i llavors en va tocar l’Anna Maria. 

A 5è vaig tenir a la  Carme Camprubí. Ens dèiem “les senyeres” i vam fer 

moltes sortides: la Cantània de Música, l’esquiada, Les Coves del Toll  i 

l’abocador.  

A 6è tinc a l’Elena Estany i  ens diem Plaques Solars, hem fet un munt de 

sortides: geocating, colònies, Tibidabo, piscines i el museu de la ciència i la 

tènica a Terrassa! 

 

Ylenia Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MEU PAS PER L'ESCOLA 
 
Vaig començar l'escola a P3 a l'escola Catalunya de Navarcles. Me'n recordo que a P3 la 
Pilar Lucea sempre em donava molts petons. Quan fèiem el “caga tió” sempre ens 
regalava llibres, jocs, material,... 
A P4 normalment jugàvem amb una cuina de mentida. 
A primer vam anar al circ “Sálix i els cinc sentits”. 
A segon ens dèiem la classe de les Guitarres, teníem una caixa on posàvem les cosses 
dolentes del altres i quan era el últim dia de cole vam repartir les lletres de la classe, i a 
mi em va tocar la R perquè el meu nom comença per R. 
En aquest curs vam anar de colònies a la CARRAL, ens ho vam passar molt bé!! 
A tercer ens dèiem els Pins. Va ser molt important per a nosaltres canviar-nos de escola 
perquè vam passar de l'escola Vermella, a l'escola Verda. Una de les sortides que vam 
fer en tercer va ser al cinema. 
A quart ens dèiem el Poblat de la Sort, en quart vam anar de colònies a “LA LILIT” i 
ens ho vam passar súper bé. 
A cinquè ens dèiem “LES SENYERES”. 
En aquell curs vam anar a esquiar. 
Ara, faig sisè, ens diem “LES PLAQUES SOLARS”, som 22 alumnes, 12 nenes i 10 
nens. 
Hem anat al museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, hem fet dues sortides de 
“geocating” i el dia 19 de juny anirem al Tibidabo. 
M'ho he passat molt bé aquest 9 anys amb els meus amics. 
Normalment els meus amics han sigut: l'Angy, l'Adelina, la Denisa, l'Eric, el Pol, la 
Ivana, l'Alba, l'Ignasi, l 'Adrià, la Raquel, la Núria. M,... 
 

Ruth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vaig començar a anar a l’escola  Catalunya de Navarcles l’any 2006-2007 a 

p-4. La meva classe es deia la classe del follets. La primera mestra que vaig 

tindre va se la Montse Seoane. 

Una amiga que no oblidaré mai és la Ruth perquè des del primer dia va 

vindré amb mi i va jugar i sobretot em va acceptar tal com era. Jo no sabia 

parlar català però amb l’ajuda del amics/amigues i de les mestres n’he 

après. 

 A 1r vaig canviar de mestra i vaig tindré a la Chelo, en dèiem la classe de 

les guitarres. Un any que tampoc no oblidaré é 2n perquè era el primer 

any que anàvem de colònies a la Carral. 

A 3r vem tindre a la Jèssica, ens dèiem les Alzines però va  tindre un 

problema i és que la Jèssica, es vas quedar embarassada i va vindre un 

professor que es deia Fortià, nosaltres li dèiem Forquilla. A finals de 3r el 

Fortià ens va dedicar una cançó on sortíem tots els de la classe. A 4t vam 

tindré a la Maryam, ens deiem la classe de la Xocolata. A 4t també ens va 

passar com a 3r, però diferent. El fill de la Maryam estava malalt a 

l’hospital , la Maryam no és que m’agradés molt com a mestra, perquè 

cridava molt. Llavors va vindré la Laura , amb ella he guardat secrets(com 

qui m’agradava). Era la millor mestra que he conegut. 

A 5è vem tenir a  la Carme i ens dèiem les Senyeres , va ser un any de 

revolució, una excursió que no oblidaré mai és la de Calafell, perquè vaig 

anar-hi i tenia febre, però hi vaig anar. La Carme havia d’anar amb 

nosaltres a 6è però no ha pogut perquè ella fa molts anys que havia 

demanat un cole més petit i l’any passat la van trucar. 

A 6è havíem de tenir a la Silvia ( la mestra d’anglès), però es veu que ens 

donaven més mestres i va vindré l’Elena, que ara és qui en fa classe i és 

una mestra esplèndida i molt guapa. A 6è hem anat a Tarragona on ens ho 

vem passar molt bé. I  ara jo espero la sortida de  6è al Tibidabo i la de les 

piscines, que són el penúltim dia i l’últim. 

Adelina 



 

Vaig començar anar a l’escola Catalunya de Navarcles, vaig començar als 3 

anys(P3) i anava a P3B i ens dèiem els Tabalets, tenia de tutora la Montse 

Soler.  Després vaig anar a P4B i ens dèiem les fades i teníem de tutora la 

Montse Soler.  Jo sempre he anat a la classe B però des de cinquè que vaig 

a la classe A, ja porto casi dos anys anant a la classe A.                                                                                                                            

Sempre m’ho he passat bé perquè he anat canviant de amics i amigues.                                                                                                        

A quart vam anar de colònies amb la Lilit una bruixa ( una persona 

disfressada de bruixa). A les colònies vam fer molts jocs divertits ens ho 

vam passar molt bé.                                                                                                                     

Ara estic a sisè, casi a primer d’eso, perquè ja estem acabant sisè de 

primària. Fins ara m’ho he passat molt bé a l’escola jugant i aprenen. 

 

Carla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MEU PAS PER L’ESCOLA 

Jo vaig començar a P3. El primer dia de cole no volia entrar a classe, em 

feia vergonya entrar. En P4 vaig entrar més tranquil que a P3 perquè ja 

coneixia als amics. Anava a classe dels “dracs”. Era molt divertit, m’ho 

passava bé amb els amics. 

A P5 em vaig convertir una mica més violent. Recordo que vam anar a una 

excursió a l’aquari de Barcelona, va ser molt divertit, sense voler li vaig 

tirar un cub al cap del Jonathan. Va passar perquè anava girant i girant fins 

que al final el vaig deixar anar, li va sortir sang del cap. 

A 1r va manar a una sortida a Barcelona al Zoo, també vam anar a un 

musem a veure vaixells. 

A 2n vam anar de colònies a la Carral. Va ser molt divertit. Vam veure 

porcs, gallines, caballs i el que més em va a agradar va ser quan vaig veure 

una estruç. 

A 3r vam canviar els companys i em va semblar molt estrany. 

A 4rt vam anar de colònies i vam estudiar el riu Llobregat, també vam anar 

al Baix Llobregat, a on desemboca el riu… 

A 5è vam anar a esquiar, va ser molt divertit. 

A 6è hem fet moltes sortides com per exemple la del museu de la ciència 

de Catalunya i les colònies. 

Óscar 

 

 

 

 

 

 

 



El meu pas per l’escola 
Des de P3 que estic en aquesta escola i encara segueixo els 
mateixos companys. 

A parvulari els meus millors amics eren el Roger, el Jonatan i el 
marc. 

Durant els tres primers anys,meva mestra va ser l’Anna Martínez. A 
P3 vaig anar a la classe dels Patufets, a P4 les Fades i a P5 a els 
dracs. 

A cicle inicial vam anar al Canadell i és el que me’n recordo perquè 
m’ho vaig passar molt bé mirant els animals i jugant amb els meus 
amics. La meva mestra era la Chelo.  

A cicle mitjà la meva mestra era l’Anna Maria i estava nerviós 
perquè passava de l’escola vermella a l’escola verda. La sortida que 
me’n recordo d’aquell cicle són les colònies de la Lilit. 

A cicle superior la meva mestra era la Carme Camprubí i l’Elena. 
Aquest any tot ha sigut més difícil i estic nerviós perquè aniré a 
l’institut. 

 

Rafa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El meu pas per  l’Escola Catalunya 

Els meus pares  em  va matricular aquí després de passar un curs a 
la vella Llar d’Infants Tinet. La mare llavors treballava a l’escola 
d’Artés. Vaig començar P3 a l’edifici vermell estrenant una classe 
nova i ja tenia molts amics sobretot el Nil, l’Arnau i la Núria. Durant 
els tres cursos de parvulari vaig tenir de tutora a la Pilar Espelt. 

Una de les coses que me’n recordaré sempre és que vaig fer-li un 
trau a un nen més petit. Sense voler vaig tirar una galledeta de 
plàstic i va anar a parar al cap d’un nen i em vaig espantar molt 
quan va venir l’ambulància. 

A Cicle Inicial tenia de tutora a la Isabel, m’ho passava molt  bé 
jugant, amb l’Aleix i el Jonatan, i treballava poc. 

Al passar a l’edifici verd vaig fer Cicle Mitjà amb la Pili.  He de dir 
que m’ho passava molt bé, sobretot  amb l’Arnau, el Carles, el Marc, 
l’Albert i  el Nil. Després va ser quan vaig repetir curs per aprendre 
més i al tornar a fer 4t vaig fer nous amics i molts canvis de tutora. 
Havíem de tenir a la Meritxell però vam començar amb la Màriam i 
finalment la Laura, que era molt guapa.  

Vaig  començar Cicle Superior i a 5è vaig tenir  a la Carme, va ser la 
millor tutora fins ara que tinc a l’Elena i acabo 6è per passar a 
l’Institut on em retrobaré amb molts amics que ja m’avisen que 
hauré d’estudiar molt.   

 

Ignasi 

 

 

 

 



 

 

Quan vaig començar P3 tenia de mestra a l’Anna, ens dèiem 

“Els Patufets”. 

Me’n recordo que a P4 també tenia a l’Anna i ens dèiem “Les 

Fades”, a P5 també teníem a l’Anna i ens dèiem “Les Bruixes”. 

A P5 jo em vaig obrir la barbeta i em van posar punts. Tots els 

nens de la classe em preguntaven: -Què és això, què et passa?. 

A 1r vaig tenir de mestra a la Montse Santalla i ens dèiem “Els 

Pianos”. A 1r  anàvem tota la classe al lavabo  i baixant per 

una rampa em van empènyer sense voler i em vaig donar 

contra la paret de totxos i encara tinc la cicatriu, em va 

sortir molta sang. 

A 2n ens dèiem “Els Préssecs” i també tenia a la Montse 

Santalla de mestra. 

A 3r tenia a l’Anna Maria de mestra i ens dèiem “Els Pins”. 

A 4t també tenia a l’Anna Maria i ens dèiem “El Poblat De La 

Sort”. 

A 5è ens dèiem “Les Senyeres” i teníem de mestra a la Carme 

Camprubí. A 5è vam anar a les coves del toll i és el que més 

em va agradar. 

A 6è ens diem “Les Plaques Solars” i tenim de mestra a l’Elena 

Estany. 

 

                                                                          IRIAN PASTOR 



 
A l’escola Catalunya de Navarcles m’hi he passat 10 anys perquè 

vaig repetir 4t de primària. A P4 era la classe de les Fades, 

també hi havia la classe dels Patufets. Als de l’altra classe “Els 

Patufets”, la seva tutora es va jubilar a finals del 3r trimestre.  

A P5 vam tindre de tutora a la Pilar Espel i ens dèiem la classe 

dels “Ossos”. 

A 1r i 2n van tindre de tutora a la Roser. A 2n érem la classe del 

les bateries. Vam haver de marxar de l’edifici vermell perquè no 

hi cabíem. A 3r i a 4t vaig tindre a la Dolors Manyoses que també 

ens feia educació física, a quart vam anar a Castellà de N’Hug. Jo 

vaig repetir 4t perquè anava molt justa en les llengües. A 5è vam 

tenir a la Carme Camprubí, va venir un noi que és diu Josep que va 

venir a fer pràctiques a la meva classe i ens dèiem les 

“Senyeres”. Aquest any hem tingut una nova mestra que es diu 

Elena Estany. Som 22 nens a la classe i ens diem les plaques 

solars. Els de l’altra classe tenen de tutor el Xavier Costa, són 22 

nens a la classe i es diuen Bicicletes. 

                                                                            Núria  

 

 

 



 

L’escola Catalunya de Navarcles sempre ha sigut la meva escola, 

vaig començar a P3 i ara estic a 6è. 

A P3 anava a P3 B i ens dèiem els Tabalets. 

A P4 anava a P4 B i ens dèiem Follets. 

A P5 anava a P5 B i ens dèiem Dracs. 

A 1r anava a 1r A i ens dèiem les Llimones. 

A 2n anava a 2n A i ens dèiem Guitarres. 

A 3r anava a 3r A i ens dèiem les Alzines, aquest curs vam tindre 

de mestra a la Jèssica i al Fortià. 

Me’n recordo que el Fortià ens va dedicar una cançó. 

A 4t anava a 4t A i ens dèiem La Fàbrica de xocolata . 

A 4t anàvem a tenir  a la Meritxell, però vam tenir a la Mariam i 

després a la Laura. 

A 5è anava a 5è A i ens dèiem les Senyeres. Vaig tindre a la 

Carme Camprubí de mestra. 

Ara a 6è, vaig a 6è A i de mestra anàvem a tenir a la Sílvia (la 

mestra d’anglès), però ara tinc a l’ Elena Estany.  

M’ha agradat estar en aquesta escola tots aquests anys.   

Queralt  

 

 

 



   EL MEU PAS PER L’ESCOLA 

L’escola sempre la recordaré des del primer dia de P3 fins l’últim de 
6è. 

Vaig començar a aquesta escola el curs 2005-2006 a P3 A, a la 
classe dels “Patufets”. Recordo que no paràvem de jugar, dormir, 
fer excursions… 

A P4 A  ens dèiem “ Les Fades” i no paràvem de parlar de novios i 
novies. També vam fer una excursió molt divertida al parc de 
Bombers de Manresa. 

Quan anava a P5 A ens dèiem “Les Bruixes” i em va agradar molt el 
projecte que vam fer del Sàlix i els sentits. Aquell any vam aprendre 
els 5 sentits del tenim al cos: gust,, tacte, olfacte,vista i oïda. 

Durant tots aquests anys la meva professora va ser l’Anna Martínez.  

A Cicle Inicial de mestra vaig tenir a la Chelo. A 1r A ens dèiem “Les 
Guitarres” i a mi em va agradar molt l’excursió al ZOO.  

A 2n A ens dèiem “Les Llimones”. Recordo que a l’hora del pati 
alguns nens i nenes agafàvem les llavors de les fruites de 
l‘esmorzar i les plantàvem al terra, però no creixien. Al cap d’uns 
dies els hi vam dir a les  mestres que plantàvem coses, i entre tots 
vam decidir de construir un hort per fer un projecte sobre les fruites i 
les verdures, l’últim dia vam recollir enciam, pastanagues i més 
coses per fer una amanida per tots. 

A Cicle Mitjà vam tenir moltes mestres. Vam començar amb la 
Jessica a 3r A i ens dèiem “Les Alzines”. Els que més recordo és 
que un dia jo i l’ Adrià vam anar a buscar els llibres de català a 
l’edifici perquè la nostra classe era la de música i de cop i volta va 
sonar la sirena d’emergència i tots 2 vam tirar els llibres pel terra i 
vam anar a avisar a la classe. A 3r també vam tenir de mestre el 
Fortià que ens va dedicar una cançó amb els nostres noms. 

A 4t A ens dèiem “La Classe de Xocolata” ja que estàvem llegint el 
llibre “ Charlie i la Fàbrica de Xocolata”. A 4t vam tenir 2 
professores, la Marian que era molt dolenta i la Laura que 
m’agradava molt. 



A 5è A ens dèiem “Les Senyeres” i durant uns mesos va venir un 
noi que es deia Josep a fer pràctiques. La nostra mestra es deia 
Carme Camprubí i va marxar a final de curs. 

A 6è A ens diem “Les Plaques Solars” i de mestra tenim a l’Elena, 
ens agrada molt, i la sortida que ens agrada més és la del Tibidabo i 
anar a les piscines. 

ALBA ROMERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El meu pas per l’escola 
Jo vaig arribar a l’escola de Navarcles a p3, no coneixia a ningú i vaig anar 

a fer amics, ho passàvem molt be. Els professors eren normals, no ens 

castigaven gairebé mai. 

A p4 va ser el mateix però una era una mica més difícil però en realitat era 

molt fàcil comparat on estic ara. 

A p5 també em costava una miqueta però ja era un nivell normal i tot era 

més difícil però els professors encara eren amables i no ens castigaven casi 

mai. 

A 1r tots érem mes grans i sabíem fer mes coses. També érem mes 

intel·ligents forts, mes esportius. 

A 2n ja teníem més amics i tot era diferent perquè aquell any va 

suspendre una persona. 

A 3r no teníem un company perquè s’havia quedat a 2n. El professor va 

canviar i tot ja era més seriós i els deures més difícils. 

A 4t ens van canviar de professor unes quantes vegades. 

 A 5è va vindre la Denisa i tot es va animar molt més i van jugar encara 

més i tot era molt més divertit. 

A 6è, que és on estic ara, em van baixar bastant les notes però al 3r 

trimestre em vaig posar les piles i vaig treure millor nota. 

En tots aquests anys he tingut 15 esquinços al peu dret i 1 a l’esquerra. 

M’he trencat el braç i uns quants dits. 

I tot això en aquests cursos! 

 

Ferran 

 

 



 

Vaig començar l’escola a finals de P3, a l’any 2006, perquè vivia 

a Barcelona. Anava a la classe del “Patufets” amb l’Anna. Vaig 

fer amics bastant ràpid. 

A P4, estava a la classe de les “fades”. Aquell curs vam anar 

d’excursió al parc de bombers de Manresa. 

A P5, ens dèiem les “bruixes”. 

A 1r, els meus companys van anar d’excursió a l’aquari de 

Barcelona, però jo no perquè estava a Uruguai. 

A 2n, la nostra aula es deia les “llimones” i anàvem amb la 

“Chelo”. Va ser el primer any que vam anar de colònies amb 

l’escola. Va ser molt divertit ! 

A 3r, era molt emocionant perquè canviàvem d’edifici. Ens 

dèiem els “pins”. Teníem a l’Anna Maria. Vam anar a l’IMAX  

3D de Barcelona a veure una pel·lícula. 

A 4t, érem “el poblat de la sort”. Aquell any va venir a l’escola 

l’Arnau i ara som amics. També vam anar de colònies a 

Castellà de N’Hug.  Fèiem  jocs a la nit, nens contra nens. 

A 5è, hi havia la Carme i ens dèiem les “senyeres”. L’any passat 

vam anar a esquiar, però em vaig arriscar a anar-hi amb febre i 

no vaig poder fer res. He après que si estàs malalt, no vagis a 

una excursió! 

Aquest últim any, ha sigut molt emocionant, hem anat de 

colònies, hem fet algunes excursions... 

Durant tots els cursos he après moltes coses i he fet molts 

amics. 

M’h0 he passat molt bé en tots els cursos de l’escola!  Ivana 



El meu pas per l’escola 
Jo vaig començar el P3 a l’escola vermella i a classe ens dèiem el 

“tabarets” amb la Montse. Allà es on vaig conèixer molts dels amics que 

tinc ara com: el Pau Perelló, el Roger Cruz, la Marta Cabrera, el Marc Cots, 

la Ivana i l’Oscar. 

A P4 anava a la classe dels ”follets” i tenia com a profe la Montse i vam fer 

una excursió al parc de bombers  súper divertida!! 

A P5 anava a una classe que es deia “dracs”. Vam fer una excursió dels 5 

sentits dels sàlixs. 

A 1r anava a una classe que es deia “pianos” i vam fer l’excursió de 

l’aquari a Barcelona. 

A 2n anava a una classe que es deia “ préssecs” vam fer les postres 

primeres colònies a la Carral. 

A 3r anava a la classe de les “alzines” amb el Fortià però abans la Jessica. 

A 4t anava a la classe de “la fàbrica de xocolata” i teníem de profe a la 

Marian i després a la Laura. 

A 5è ens dèiem “senyeres” i teníem la Carme Camprubí i vam anar a 

esquiar a la Masella. 

A 6è ens diem la classe de “les plaques solars” i tenim de profe a l’Elena  i 

a principis de curs vam anar de colònies a Tarragona i ens ho vam passar 

molt bé. 

En general ens ho hem passat molt bé aquests anys aquí. 

Jordi 

 

 

 

 

 



EL MEU PAS PER L’ESCOLA 
El meu pas per l’escola que jo recordi no ha estat malament. 

Jo vaig començar a venir a l’escola a Navarcles a P3 perquè a la guarderia 

anava a St. Vicenç de Castellet. 

No recordo gaire P3. Recordo que era la classe dels Patufets i que un dia 

quan treien els coixins vaig agafar el meu i l’empenyia per terra i se’m va 

quedar encallat i vaig picar de cara a terra i em vaig passar tota l’estona 

plorant. 

De P4 encara recordo menys, només que era molt mandrós i no suportava 

pintar. 

De P5 no recordo res de res!. 

A 1r ens van canviar i ens van barrejar. Recordo que estàvem al pis de dalt, 

va ser un any divertit. 

2n no va ser gaire diferent a 1r, només que vam anar de colònies, van ser 

les meves primeres colònies. 

El pas de segon a tercer va estar bé pel canvi d’edifici, de mestres…  

Me’n recordo un dia que amb l’Alba vam anar a buscar uns llibres i quan 

estàvem a l’escala, va sonar la sirena d’emergència i vam començar a 

córrer cap a la classe. 

A 4t vaig tornar a anar de colònies, va ser molt divertit. 

A 5è em va agradar molt el projecte dels cinquesaures. 

I per últim 6è, també hem anat de colònies. Al llarg d’aquests anys he 

tingut moltes mestres i professors, però la millor l’Elena. 

Adrià 

 

 

 

 


