
Hola Lola, 
La Dolors ens ha llegit més  poemes teus. Hem vist que 
parles de coses interessants i petites i que nosaltres ens 
podem imaginar. 
Hem pensat demanar-te si tens poemes de coses de la 
classe. Ens faria molta il·lusió llegir-los. Hem fet un llistat de 
diferents objectes i  persones com: les tisores,  els deures, 
les cadires, les taules, la  pissarra, les bates, els números, 
les plantes de la classe, les sumes, els contes, l'ordinador, 
la plastilina, els colors, les lletres, les safates, la mestra, les 
pilotes, les joguines, els dibuixos, els arxivadors, les 
llibretes, els armaris, els nens i les nenes i les caixes. 
Si tens algun poema de tota aquesta llista ens els pots 
enviar per correu o venir a la classe a recitar-los. 
Una llarga llista de petonets. 
Nens i nenes de la classe del Dragalió i de l'Àliga. 
 
 

Hola!!! 
Una feina ben divertida aquesta de buscar poemes per a la 
classe. 
Veig que heu fet una llista de propostes MOLT llarga... a 
veure quants en puc trobar dins dels meus llibres. 
Fem una cosa: jo us envio els poemes que tinc fets i 
vosaltres us inventeu els que falten. Què us sembla la 
idea? 
  
Em poso a treballar avui mateix. Procuraré enviar-vos els 
poemes la propera setmana. 
  
Petons  PER A TOTHOM!!!!! 
Lola 
 
 
 
 
 
 
 



Hola!! 
Com que avui tenia una estoneta, he anat per feina! 
Aquí teniu els poemes. Els llegiu i mireu els que falten i, si 
us va bé, quan tingueu temps, els inventeu vosaltres. Si 
algun no us acaba de sortir... jo us ajudo, no patiu! 
  
Veureu que alguns objectes (com el llibre o l’ordinador) 
tenen més d’un poema: escolliu el que més us agradi. 
He inclòs poemes a la pilota de futbol o al paper de vàter. A 
veure si us agraden. 
  
Apa, a treballar! 
Petonassos!!! 
LOLA 
 


