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Competència: expressió escrita 

Model de carta 

Has estat tutor/a d’un curs de 4t de Primària i els teus alumnes que han 

passat de curs et troben a faltar. Tot i que et continuen veient pel pati i 
passadissos, han decidit enviar-te una carteta per dir-t’ho, amb el suport 
del nou mestre. Com que aquesta iniciativa t’ha arribat al cor decideixes 

escriure’ls una carta llarga per explicar-los com et va tot. 

En aquesta carta cal que: 

— els diguis que t’ha encantat rebre la carta. 

— explicar-los com va el nou curs. 

— esperonar-los a continuar treballant de valent. 

El text ha de tenir pel cap baix unes 200 paraules. Pots calcular el nombre 

de mots a partir d’una línia. 

 

Estimadíssims Pepinillos i Pepinilles, 

No podeu pas imaginar la il·lusió que m’ha fet rebre la vostra carta. Feia 

molt de temps que no en rebia cap! Quina llàstima que aquest costum hagi 
desaparegut. 

Us podria explicar moltes coses d’aquest nou curs. Moltes bones, d’altres 
no tant. Com sempre a escola no parem de fer coses. I continuo amb 

ganes d’aprendre i de descobrir coses noves cada dia. Em pregunteu a la 
vostra carta pels meus nens i nenes d’aquest curs. Anem fent, que ja és 

molt!!!! Però que us quedi moooolt clar que ELS PEPINILLOS SEMPRE 
SEREU VOSALTRES.  

Esteu sempre convidats a venir a la que és encara la vostra classe. 

Encantadíssima de rebre les vostres visites. De tota manera, em fa molt 
feliç veure-us tan contents i eixerits com sempre. I, per damunt de tot, tan 
bones persones. Aquesta és la base per fer grans coses!!! 

Com ja sabeu, teniu el futur a les vostres mans. No desaprofiteu aquesta 

gran oportunitat. ELS PETITS CANVIS SÓN PODEROSOS!!!!! I vosaltres sou 
el motor d’aquests canvis. 

En fi, ens veiem a l’escola, pel pati, pel menjador, pels passadissos, a les 
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aules. Per a qualsevol cosa, sabeu on sóc.  

Pepinillopetons per a tots i totes! 

Marta 

La pepinilla gran  

 

 


