
LES CARTES; UN TRESOR OBLIDAT. 

 

Quants de nosaltres fa anys que no rebem una carta per correu ordinari? Realment sí, algunes factures, entitats 

bancàries, propaganda... D’aquests exemples en vam estar parlant i en vam veure alguns a l’aula. Però, els infants es 

van quedar sorpresos i l’emoció que hem viscut per escollir una persona per escriure-li i/o dibuixar-li, anar a la bústia a 

deixar la carta i esperar que la rebin ha sigut brutal. La veritat és que la proposta va ser d’allò més enriquidora, i fins i 

tot vam poder aprendre quines són les parts i els objectes que es necessiten per poder completar aquestes cartes. 

            



Hem conegut el sobre, tot i que són infants d’allò més creatius i més d’una vegada van autònomament a agafar la cinta 

adhesiva i amb fulls reciclats elaborar el seu propi sobre. En aquest hem de conèixer qui és la persona a qui volem 

enviar-li, que seria el remitent. Aquesta persona haurà d’anar escrita al davant, 

sobretot amb el nom, cognoms i l’adreça a la qual li hem d’enviar. Si no ho fem... El 

carter o cartera tindrà molta feina i li serà pràcticament impossible saber per qui és!  

Ah... I clar! No podem deixar de banda escriure a la part del darrere del sobre el 

nostre nom i cognoms, que som l’emissor que enviem la carta al nostre remitent. 

Tot aquest procés potser va ser el més laboriós, però amb l’ajuda del coneixement 

que tenim de les lletres, el domini de l’escriptura i de buscar recursos per poder 

escriure, i l’ajuda de la Maria, hem pogut elaborar les nostres cartes i esperant que 

els remitents ens facin una trucada per saber que l’han rebut. Ostres! Però seria una 

idea molt xula que en lloc de rebre una trucada la 

resposta fos també a partir d’una carta. Us 

imagineu? Això seria el que més ens agradaria, i 

sobretot ens emocionaria.  



A més, ens vam sentir tant contents i engrescats amb aquesta proposta que vam decidir oferir-ho també alguns matins 

de microambients. En aquest cas, cadascú podia anar a la proposta en funció dels interessos que es poguessin remoure 

en aquell moment. Amic, amiga, pare, mare, tiets... Qualsevol persona a qui tinguéssim ganes de mostrar-li algun 

sentiment o emoció vam tenir l’oportunitat de fer-ho. La veritat és que han sorgit coses molt boniques, moments 

emotius i sobretot esperant que els remitents de les cartes ho rebessin amb il·lusió i molta emoció.  

                        

Segurament... Repetirem! No oblideu d’anar revisant les bústies, que mai se sap quan apareixerà un nou tresor oblidat! 

 


