
                                              

 

 A mi m’ha agradat molt esta a l’escola amb tots els meus companys de 

tots els cursos i de tots els mestres que he tingut perquè amb mi han 

sigut molt bons i tot i que moltes vegades diem que ens tenen “mania” 

no és veritat perquè els mestres volen a tots per igual perquè ningú és 

millor que ningú. 

Jo aquest curs m’ho he passat molt bé per tots els regals i per tots les 

excursions que hem fet les dues classes de 6è. També m’ha agradat 

molt la classe de 6è i de 5è perquè tots els meus companys són molt 

divertits i he fet moltes amigues com per exemple: la Raquel, la Nerea , 

la Núria medina i la Berta. 

Amb tots aquets records que he tingut ara marxar a l’ institut no amb fa 

gaire il·lusió perquè ens canviaran d’alumnes de la classe. 

L’any que be a mi m’agradaria anar amb els mateixos que vaig ara 

perquè estic molt bé amb els companys de la meva classe. 

A mi no amb fa gaire il·lusió anar a l’ institut per no dir gens perquè 

tindrem un mestre per cada assignatura i els nens que ara fen primer de 

ESO m’han dit que els mestres son molt durs i que en un dia podrem 

tenir un o dos exàmens i això amb fa molta por.     

 

 

                                                                                              Gemma 

 

 

 



Em despedeixo de l’escola 

Adéu, m’ho he passat molt bé des de P3 fins ara 6èB. 

M’ho he passat molt bé amb els companys i no també amb els 

mestres ...La mestre que m’ho vaig passar més bé va ser la 

Montse perquè mai estava nerviosa i no ens cridava. Una de les 

mestres més bones que he tingut a sigut la Chelo perquè aquells 

2 anys que vaig estar amb ella vaig aprendre molt. 

Jo agafaré l’insti com un altre curs normal com tots els altres... 

A l’hora del pati m’ho passo molt bé sobretot ara amb el torneig 

de futbol i abans el futbol de 6è i si no a l’hora de ping-pong o de 

basquet que juguem a un peta. 

Sempre he estat estudiant a l’escola Catalunya des de P3fins ara 

a 6è. Aquest any estem molt picats amb 6è A perquè ells diuen 

que són els millors i els millors som nosaltres 6èB. 

Ens van donar un llibre que els protagonistes som nosaltres i el 

llibre estava dedicat a nosaltres. 

El company que s’ha portat millor amb mi ha sigut el Jordi Verge 

perquè mai ens em barallat. 

                                                                             

                                                                                                             

Guillem 

 

 

 

 



 

 

Em despedeixo de l’escola 

Quan vaig arribar a aquesta escola ho vaig passar una mica 

malament ja que érem els mes petits no coneixíem a ningú i tot 

era nou per a mi i suposo que tinc por de que quan vagi a 

l’institut em passi  el mateix. 

He tingut molts amics però alguns han marxat altres han arribat 

fa poc i d’altres que nomes han estat aquí poc temps i d’altres 

que han repetit però tot i així seguim sent amics l'únic que no es 

veiem tant sovint . 

Espero que a l’institut tingui mes confiança i no em passi  el 

mateix de quan vaig començar tercer. 

Gracies a tots els Mestres que he tingut ,he après moltes coses 

des dels de tercer als de sisè ja que m’han ajudat a superar 

obstacles i m’han ensenyat coses noves encara que sisè m’ha 

costat una mica. 

M’agradaria que durant l’institut coneixes a nous amics i 

professors  que m’ajudessin a aprendre molt mes i a ajudarme a 

concentrar mes en el que seria la feina. 

 

                                                                                                                    Pau 

 

 

 



EM DESPEDEIXO DE L´ESCOLA  
 

A mi aquest escola m´ha agradat molt, sisé 
per mi ha sigut el curs més divertit perquè 
anirem al Tibidabo, a les piscines i 
excursions que ja em fet. Els professors 
m´han agradat molt des de la Montse, 
Chelo, Anna Maria,Montse i Xavier. Per el 
institut em sento molt nerviós per veure que 
passarà, sortirem 2 vegades al pati i 
plegarem a les 2 i a la tarda no hi anirem. 

Al cole vermell vaig anar-hi amb 4 anys a 
p4. 

El millor era que fèiem poca feina i no 
fèiem casi bé res de res. 

                                                                                                       Roger Grau 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jo he passat per totes les escoles: des del Tinet (les 

monjes) (fins a p2), l’escola vermella (fins a 2n), l’escola 

verda (fins a 6è) i ara a l’institut ( fins a 4t de la ESO). 

En tots aquets anys m’ho he passat molt be amb els noms 

de les classes; A p3( patufets ), p4( fades ), p5( dracs ), 

1r ( pianos ), 2n( prèssecs ), 3r( pins ), 4t( el poblat de la 

sort ), 5è( pastorets ), 6è 

( bicicletas ). 

He tingut molts profes com: l’ Anna martinez fins a p5, la 

Montse Santalla fins a 2n, l’ Anna Mª fins a 4t, la Montse 

Cots a 5è, el Xavier. 

Però en tots aquets anys he viscut anys molt intensos, 

tristos i divertits, perquè han repetit molts nens, també 

han marxat molts nens de l’escola... 

Quan comenci l’institut tots aquets moments no els 

oblidaré mai. 

 

                                             Raquel 

 



 

Hola! Falta una mica per acabar l’escola i ha estat bé el 

curs, però hi ha hagut conflictes i més... 

Bé, aquesta escola m’ha agradat molt i ara més que mai 

perquè és la última setmana i dintre de poc ja serà l’estiu. 

En aquests dies intentaré portar-me bé per anar al 

Tibidabo i a la piscina perquè si em porto malament, no 

aniré i això no m’agradaria res. 

Si ara comences a dir totes les coses des de tercer em 

faltarien fulls per acabar però: quan feia tercer em van 

tirar una pedra en tot el nas i vaig començar a plorar, com 

no! 

A quart no em va passar res d' interessant però a cinquè 

em van donar una patada que vaig haver d’anar a l' 

hospital. 

Sobretot en aquest any ha sigut el millor perquè hi ha 

hagut  més excursions i bé, res més, em sentiré molt petit 

quan vagi a l’institut i... 

            FINS AVIAT!  
                                   Pol 



EM DESPEDEIXO DE L’ESCOLA 

 

Jo aquests cursos m’ho he passat molt bé amb les 

classes i les excursions. Aquest any ha sigut bastant més 

fàcil del que em pensava i molt més divertit. A classe si 

hi havia alguna cosa que no entenia els professors m’ho 

han explicat molt bé. Amb els companys hem après molt i 

ens hem divertit molt. A la classe a vegades ens hem 

esverat una mica però ens hem divertit a les excursions. 

A vegades quan ens hem esverat també ens han castigat. 

Jo crec que a l’institut ens enviaran més deures i serà 

una mica difícil adaptar-se perquè casi a cada 

assignatura es canvia de classe i ens enviaran més deures 

a casa. 

Quan erem petits van marxar els següents nens: 

La Claudia, la Paula, el Martí, l’Andrea... 

Hem tingut molts mestres i també molts companys que 

m’han ajudat quan ho he necessitat. 

Adéu escola et trobaré a faltar ☺ !!!!! 

 

                                                               Núria Oliveras 

 



 

 

Jo vaig arribar a 4t, però només en aquests tres anys m’han 

passat moltes coses, tant bones com dolentes. Quan vaig arribar 

no tenia amics i no coneixia a ningú, però crec que em vaig 

acoblar al grup molt ràpid.  

Els tutors que he tingut tots m’han agradat molt, i mira que em 

fan molta por el primer dia perquè pensar que l’he d’aguantar tot 

l’any... però no he tingut aquest problema perquè tots m’han 

agradat.  

Em sento molt bé de cara a l’institut perquè aquests anys m’han 

anat molt bé. Crec que pels horaris i assignatures m’agradarà 

molt més l’institut però no em fio ni un pèl. Em fa cosa passar de 

ser els més grans als més petits de l’institut. 

 

ADEU ESCOLA !!! 

                                                     Arnau 

 

 

 

 

 



 

Des que vaig començar l’escola sempre m’ha agradat. 

Tenia moltes ganes d’anar a l’escola perquè era petita i em feia 

il·lusió. Quan anava a 1r  tenia ganes de començar però als 

quatre dies volia que acabés l’escola menys quan hi ha 

excursions. 

A 1r em semblava fàcil l’escola però cada etapa puja el nivell, per 

això des de 2n a 3r pensava que seria més difícil: canvi d’escola, 

nous alumnes, professors nous...  

De 4t, 5è i 6è la més difícil és 6è, però les excursions són més 

divertides i millors, colònies, museus... 

Una nova alumna de la meva classe és la Aga, és molt bona nena. 

La vam rebre molt bé i ara és molt amiga meva, i de tots. 

A la classe estem ajuntats de dos en dos. Diuen que a l’institut 

serà difícil, canvi d’etapa, més deures, més examens.... 

Tinc ganes que sigui el dia 19, és el Tibidabo i el dia 20, la piscina. 

M’ha agradat molt aquest curs i els altres. 

 

Adéu escola et trobaré a faltar!!!!! 

 

                                                                                                      Nerea 

 

 



EM DESPEDEIXO DE L’ESCOLA 

 

 

Jo fa poc que he vingut al cole, però les coses que vam fer van ser tope 

xules!! 

Com el projecte de l’edat mitjana i que vam anar el museu de la ciència a 

Terrassa. 

A l’altre cole era mes guai perquè casi mai ens ficaven deures  i no 

portàvem llibres. 

M’ha agradat una mica el que vam fer el geocating, perquè havíem de 

caminar molt . 

He fet molts/es amics/gues nous/ves. 

Les colònies van ser molt divertides. Hem vist moltes coses i hem anat a 

visitar molts llocs. 

Els mestres (alguns) són molt durs, però crec que no tan durs com seran 

els de l’insti. 

Em sento molt bé i tinc ganes d’anar a l’insti. 

 

                                                                                             Aga 

 

 

 

 

 

 



Em despedeixo de l'escola  

 
Per a mi l'escola m'ha portat moments bons i moments dolents. 
Ja fa molts anys que estic a l'escola i anar-me'n a l'institut  
serà un canvi molt gros. 
De petita vaig començar a anar a la guarderia fins que un dia 
vaig haver d'anar a l'escola vermella i allà vaig fer mols bons 
amics que actualment també són el meus amics. 
Quan vaig haver de passar de P5 a 1er va ser un canvi difícil 
però, de seguida em vaig acostumar. 
A 1er hi havien deures i exàmens però, a 2on hi van haver  
molts més deures. 
Quan em van donar les notes vaig veure que passava de 2n 
a 3r. Vaig estar contenta amb aquest canvi d'edifici. Però quan 
vaig passar de 3er a 4rt, vaig veure que ens posaven molta 
pressió i si treies un Notable et deien que pots passar a Excel·lent 
i moltes més coses. 
A 5è va ser entre divertit i avorrit però el que mai oblidaré 
seran els mestres i la Cantània; “A passat un Àngel”. 
I finalment parlo de com m'ha anat ara. Ser el grans ha sigut 
divertit però, l'any vinent aniré a 1er d'ESO i serem els petits. 
 
M'ha agradat molt aquesta experiència i em despedeixo amb  
un gran adeu! 
 
                                                                                       Roser  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vaig començar a P4 en aquesta escola i fins ara a 6è han 
passat moltes coses interessants. Des de P4 fins a 6è he 
anat fent nous amics i ara a 6è en tinc molts. Tot aquest 
temps ha passat molt ràpid. 

I ara que ja estic a 6è penso que només queden 2 setmanes 
i ja estic a “l'insti”. 

Jo crec que serà molt diferent passar a l'institut, perquè ara 
som els més grans de l'escola i a l'institut serem els més 
petits. 

M'ha agradat molt l'escola, perquè passem moltes estones 
junts amb els amics. 

Els nens que se'n vagin els trobaré a faltar molt, perquè 
tots han sigut part d'una aventura, tots han sigut part d'una 
història entre tots, i els/les mestres/as els/les trobaré molt a 
faltar, perquè també han sigut una part d'una història entre 
tots. Bé l'únic que volia dir es que: 

 

                                                                                 Berta 



 
 
 
 

 

 

Hola escola! 

Ha sigut molt divertit, però al final t’hauré de dir adéu. L’escola està 
plena de records per tot arreu i jo tinc tants records que no se per 
on començar. Una de les coses que mes m’agraden son les festes 
de l’escola. Recordo que un any vam pintar un dels murs i un altre 
any vam fer guerra d’aigua amb unes pistoles d’aigua que ens van 
donar.  

L’escola a més de records te molts secrets. Alguns dels recons del 
pati com per exemple: darrera la font o el banc que hi ha davant 
dels vestuaris o l’escala al costat de l’aula de música i molts llocs 
més. 

Cada curs es més difícil però amb ànims els pots superar. Hi ha 
assignatures més fàcils que altres, això depèn de la persona. 

I ja no se que més dir per tant és hora dels adéus... 

Adéu escola et trobaré a faltar.  

 

                                                                               Sonia  

 

 

 

 

 

 

Em Despedeixo de l’escola 



 

Quan vaig començar P3 vaig conèixer a la 
persona que em va estar ajudant tota la meva 
vida, l’ Anna Checa Martinez. Quan vaig 
començar 4rt va ser l’etapa més mitjana dura 
ja que vaig repetir i vaig perdre tots els meus 
companys. Després d' haver començat de nou 
4rt em vaig anar acostumant ja tenia molts 
amics. Ara ho trobo molt difícil 6è però  és el 
curs que més bé ens ho passem. Anem de 
colònies, el Tibidabo, el geocating, les 
piscines... i a més a més amb el nostre 
professor el Xavier. És molt divertit estar 
amb ell ja que està molt per nosaltres tant com 
a classe com al SEP (Suport Escolar 
Personalitzat). Jo crec que a l’ insti serà més 
difícil perquè comencem una nova etapa. 

Pei que m’han dit, la Lurdes és la més dolenta. 
Estic súper espantada perquè a part de la 
malaltia que tinc ,serem els més petits ‘’Els 
Enanitos’’. 

 

 

 

 

 



EM DESPEDEIXO DE L’ ESCOLA. 
 

M’ ho he passat molt be aquests 9 anys. El pati de l’ 

escola vermella m’ agradava més que el de la verda per 

que tenia més coses, però, el futbol si que m’ agrada i 

sempre em feia mal. També m’ han agradat els amics que 

he fet. La plàstica i l'educació física eren les asignatures 

que mes m’ agradaven.  

Jo no se com és l’ institut peró prefereixo l’ escola. A l’ 

institut tornaran a ser més grans que jo i això de ser el 

més gran de l’ escola em començava a agradar. De petitó 

no m’ en recordo molt bé però si que tenia dos grans 

amics i dos patis com els que tindrem a l’ institut però els 

de l’ institut seran de 15 minuts. Segur que a l’ institut m’ 

ho passo molt bé. 

 

                                                                Gerard 

 

 

 

 

 

 



EM DESPEDEIXO DE L'ESCOLA 

Despedir-me de l'escola més molt difícil, perquè aquí hem passat molt 

bons records, i alguns dolents. Gent que ha vingut i gent que se n'ha anat. 

Doncs dir-te que passo a una etapa més dura i ara recordar-me de tot, de 

quan ens barallàvem, de quan jugàvem tots junts, de quan rèiem, del que 

nosaltres fèiem, de quan ploràvem... 

Les nostres primeres colònies són inoblidables, les de 4t i les de 6è les 

nostres últimes colònies aquí. 

Sempre me'n recordaré d' aquesta escola, que és la millor. 

Els Patufets i els Tabalets, les Fades i els follets, les Bruixes i els Dracs, les 

Guitarres i els Pianos, les Taronges i les Llimones, els Pins i les Alzines, el 

Poblat de la Sort i la Fàbrica de Xocolata, els Pastorets i les Senyeres, fins 

el dia d'avui les Bicicletes i les Plaques Solars. 

Mai us oblidaré Anna (P3,P4,P5), Chelo (1r,2n), Anna Mª (3r,4t), Montse 

(5è), Xavier (6è). 

Ara dir-te que se'm fa complicat canviar i que ploraré perca no me'n vull 

anar. Se'm fa difícil dir-te adéu. 

Passar d'un lloc on tot és genial, a un lloc a on a la primera et renyen, però 

per la teva seguretat, per que aprenguis. 

Sempre la frase aquella "me pixat"! JaJaJa, però tots junts estem genial. 

Bé ja és l'hora adéu et trobaré molt, molt, molt a faltar! 

                                              

                                                                                    Núria M. 

 

 


