
 

 

 

 

 

TEXT 1 

Sóc la Marta i vaig arribar a l’escola Floresta fa 9 anys. Sempre he fet de mestra d’anglès però 

des de fa cinc anys, també sóc tutora. 

Durant els anys que porto a l’escola he conegut molts alumnes i mestres i he ensenyat anglès a 

nens i nenes. Recordeu quan fèiem anglès a P5 amb el titella Patch? Un record que guardo a la 

meva memòria és quan  vam fer una pizza! Com heu vist any rere any, a l’escola hem fet 

activitats, hem anat de colònies, hem construït tamborins, ens hem guarnit amb disfresses i, a 

més, ens han posat vacunes! Quantes experiències! 

Al llarg dels anys, les mestres hem tractat amb molts nens i nenes, us hem ajudat a aprendre i 

a créixer com a persones, però també cal dir que nosaltres sempre aprenem molt de tots 

vosaltres. En conclusió sempre ens queda, de vosaltres, un record. 

 

TEXT 2 

Sóc la Marta i vaig arribar a la meravellosa escola Floresta fa 9 anys. Sempre he fet de mestra 

d’anglès però des de fa cinc anys, també sóc tutora de cicle superior. 

Durant els anys que porto a l’escola he conegut molts alumnes i mestres fantàstics i he 

ensenyat anglès a nens i nenes que estaven molt motivats. Recordeu quan fèiem anglès a P5 

amb el titella Patch? Un record que guardo a la meva memòria és quan vam fer una pizza de 

pa Bimbo! Com heu vist any rere any, a l’escola hem fet activitats educatives, hem anat de 

colònies, hem construït tamborins de pell, ens hem guarnit amb disfresses divertides i a més, 

ens han posat vacunes que ens han fet passar molts nervis! Quantes experiències inoblidables! 

Al llarg dels anys, les mestres de l’escola hem tractat amb molts nens i nenes extraordinaris, us 

hem ajudat a aprendre i a créixer com a persones, però també cal dir que nosaltres sempre 

aprenem molt de tots vosaltres. En conclusió sempre ens queda, de vosaltres, un fabulós 

record. 

El meu pas per l’escola Floresta 

Marta 


