
 

 
 

“ADÉU, ADÉU” cançó de comiat de 6è 
 

 

TOTS:  Adéu, adéu, 

            adéu, adéu, 

            adéu, adéu, 

            adéu, adéu. 

            Més que un adéu és un fins aviat, 

            segur que us trobarem a faltar. 

 
6è:       Ja ha arribat el dia 

            que ja ens hem fet prou grans, 

            un nou camí hem d’iniciar 

            i del Corbella hem de marxar. 

 

            I amb molta tristesa 

            deixem mestres i companys, 

            però un bon record ens heu deixat 

            i també us trobarem a faltar. 

 

TOTS:  Tingueu molta sort i un destí molt bo, 

            ara mireu cap endavant i,  

            que trobeu allò per fer un món millor, 

            adéu, adéu companys. 

 

6è:       Ja ha arribat el dia 

            d’anar cap a l’Institut, 

            molts amics coneixerem 

            i un munt de “profes" nous tindrem. 

 

            Quina por als exàmens! 

            quants deures que ens posaran! 

            Sort que al Corbella ens han preparat 

            per superar les adversitats! 
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ESCOLA GERMANS CORBELLA 
 



HIMNE DEL CORBELLA 
 

 
1. A Cardedeu hi ha un indret que brilla amb molta força, 

hi aprenem, juguem, cantem i a les onze s’esmorza. 

Mares, pares i germans, 

mestres, avis i companys, 

us cridem a quatre veus que tots…… 

Corbella som, Corbella sóc, Corbella ets, tots junts cantem. 

Trenta-dos anys plens de somriures, alegries i d’infants, 

històries i imatges, anècdotes, records…… 

Un lloc màgic per conviure i somniar! 

 

 

2. A Cardedeu hi ha un indret amb molta “xerinola”, 

on a les 9 del matí una cançó ens diu: HOLA ! 

Sempre que podem ballem, 

fem sortides o estudiem, 

i anunciem a quatre veus que tots……….. 

Corbella som, Corbella sóc…………. 

 

 

3. A Cardedeu hi ha un indret on tenim moltes coses, 

hi ha un “hortet” ben “regadet”, sorral i una gran torre. 

I uns grans vidres per mirar, 

tot el que aquí dins s’hi fa, 

i mostrar a tota la gent que tots…….. 

Corbella som, Corbella sóc…….. 

Corbella som, Corbella sóc……… 

Corbella som, Corbella sóc, Corbella ets, tots junts cantem! 

 

Dimarts 20 de JUNY 
11’00 h Gimcana de jocs. 

 

Recordeu-vos de portar gorra, roba adequada i 

crema solar! 

 

Dimecres 21 de JUNY 
9’15 h Acte de cloenda del curs 16/17. 

(obert als pares) 

 
 Presentació de l’acte 

 Interpretació de l’himne del Corbella 

 Rebuda dels nens de P5 pels seus padrins de 

primària 

 Parlament mestres 

 Lliurament de l’orla als alumnes de 6è. 

 Parlament famílies 

 Parlament alumnes 

 Himne de comiat: “Adéu, adéu”. 
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