
 

 

Enrique,Dilcia,Tere, 

Bon dia,som el Paco i la Carme,avui a classe hem decidit entre tots,fer una 

festa de final de curs,i hem decidit que serà el proper 21 de març a les 19.30 h 

al centre Frederic Monpou. 

Les tasques a fer ja la decidirem mes endavant,com fer les invitacions,llista de 

convidats,que portar cadascú a la festa,etc… 

ja parlarem. 

Carme i Paco 

Castelldefels,16 de gener 2014 

 

 

Castelldefels, 18 de jener de 2014 

Enrique, Dilcia i Tere, 

Els comuniquem que la classe ha decidit que farem la festa de final de curs, el 

dia 20 de març, a les 19.30 h, al Centre Cultural Frederic Mompou. 

Hem acordat que cadascun portés alguna cosa per menjar o veure. 

Ja ho concretarem la setmana que ve. 

Una salutació, 

Azucena, Lena i Yackie 

 

 

 

Castelldefels, 16 de gener de 2014 

Enrique, Dilcia i Tere, 

Avui en la classe, hem decidit de fer la festa de final de curs al dia 20 de març a 

les 19.30h. 

Apunteu-vos-lo a la vostra agenda!! 

Si haguessiu algun problema, en parlerem a la propera classe. 

Petons, 

Lara, Thomas i Nao 

Bona domenica a tothom i ens verem dimarts que ve! 

 

 



 

 

Castelldefels, 16 de gener de 2014 

Companys, 

Avui hem decidit a classe fer una festa de fi de curs, sera el proper 20 de marc 

a las 19·30 h al Centre Cultural Frederic Mompou (a la classe). 

Hem decidit també que cadascu portarem alguna cosa per menjar o veure. 

Ja ho parlarem a la propera classe. 

Fins dimarts, 

Natalia, Raquel i Montse 

 

 

 

Enrique, Dilcia i Tere, 

Som la Diana i el Antonio i volem explicaros què hem fet avui a classe. 

Hem decidit a classe organitzar la festa de final de trimestre i hem quedat que 

es fara el dia 20 de març a les 19.30 h al Centre Cultural Frederic Mompou. 

Per tant, reserveus aquesta data perquè comptem amb vosaltres. 

Ja concretarem què portarem cadescu per veure i menjar. 

Una abraçada, 

Diana i Antonio 
 

 
 


