
Hola avis i àvies, jo em dic Samuel i tinc 11  anys, estudio a l'escola Josep Tarradellas. 

Ens han proposat fer un correu a vosaltres  i m'ha semblat molt interessant i divertit!. 

Voldria saber com us va? Nosaltres estem bé! Jo el que faig per entretenir-me tots els 

matins són els deures i quan acabo jugo a la consola una mica amb els meus amics. 

Després de dinar veig una peli amb els meus pares i el meu germà o jugo als ninots  

.Tinc un germà que es diu Biel i té 8 anys. És una mica trasto i de vegades ens fem 

empipar molt, però ens estimem molt, és el meu germà petit!. A mi m'agrada jugar al 

escacs, a vosaltres us agrada? Potser algun de vosaltres em coneixeu perquè vam 

estar el dia de la Dona repartint papers. 

A mi m'agrada fer esport, practico taekwondo dos cops a la setmana i coincideixo amb 

dos companys de classe, és molt divertit i disciplinat. Jo vaig començar quan el meu 

germà tenia 3 anys i jo 6 anys. Com ara no podem fer esport, fem exercici a casa tota la 

família . La meva mare té 39 anys i és molt carinyosa. Cuida de mi, del meu germà  o de 

gent que ho necessiti. El meu pare té 43 anys, és molt bromista i divertit, quasi sempre 

juguem a baralles. Jo tinc ganes de veure als meus cosins i als meus avis. El meu cosí 

es diu Abel i té 11 anys. Va néixer 23 dies abans que jo i de petits la gent deia que erem 

bessons. Tinc una cosina que es diu Inés i té 14 anys. El meu cosí i jo la fem empipar i 

la molestem. 

La meva pel.lícula  preferida és Kings man. És una peli estil James Bond d’agents 

secret. Us agraden les pel.lícules d’agents secrets? A mí molt! 

Espero que aquesta carta us distregui una miqueta. Jo m'ho he passat genial fent- la. 

 

Moltes abraçades a tots     

 

Samuel Tallón Polo 

 

 

 

Salutacions cordials 

 


