
Benvolguts professors, pares i alumnes. Com ja sabeu avui és el dia en què ens acomiadem del 

centre. Com a delegada de 2n de cicle i en representació dels meus companys i companyes, us 

voldria llegir un petit escrit. 

Ens resulta difícil recordar tot el que ens ha passat al llarg d’aquesta etapa, però, mai oblidarem 

que ha estat fàcil adaptar-nos entre nosaltres i mantenir la millor relació com a companys. 

D’aquest parell d’anys ens n’emportem records com el de l’excursió a Montsonís, els cants 

shakirians del Xeli, les rialles de la Ivanna, l’ordre de la taula de la Marta, el somriure d’anunci 

de la Joyce, la previsió meteorològica diària de l’Enric, la caminada al Castellot i molts més 

moments alegres, que ens han alimentat i que a partir d’ara ens acompanyaran. 

Avui acabem un etapa, però la cosa no acaba aquí, sinó que en comencem una altra. Cadascú 

de nosaltres ha triat el seu camí amb el qual vol continuar endavant i lluitar pels seus somnis, 

però sí sabem que la relació que hem tingut al llarg d’aquest temps no acaba aquí, sinó que 

continuarem tenint-la fora dels Planells. 

Però el més important perquè tot hagi sortit endavant han estat els nostres professors i 

professores. La veritat és que en aquests dos anys hem connectat molt bé amb cadascun d’ells, 

tots ens han ajudat en el moment que més ho necessitàvem i donant-lo el millor que ells saben 

fer. 

Ara ens agradaria parlar una mica de tots ells. Ens agradaria començar per:  

Maricel, primer donar-te les gràcies pels dos anys de ser la nostra tutora i, el més important, per 

aguantar-nos en els nostres moments de pujades i baixades. Gràcies per ajudar-nos a triar la 

millor opció pel nostre futur. Recordem aquell moment a classe que ens havies dit “De debò 

només escriviu a mà en la meva assignatura?” 

Cristina, donar-te les gràcies per les teves classes distretes amb automotivació i habilitats, les 

quals ens feien molta gràcia. Gràcies per tots els consells que ens donaves i compartir amb 

nosaltres la manera de veure la vida. Ens recordarem dels teus moments de bogeria quan ens 

volies explicar alguna lliçó com si estiguessis fen una missa a la Sagrada Família en els qual ens 

deies “germans i germanes, ens trobem aquí reunits...” 

Dolors, et volem agrair la teva paciència envers a tots nosaltres a l’hora de fer-nos aprendre tota 

la comptabilitat, més d’alguna vegada has hagut de cridar però estem segur que aquest 

aprenentatge ens servirà alguna vegada a la vida servirà. Sempre recordarem les teves xarrades 

explicant-nos els millors moments de la teva vida i cadascuna de les vegades que ens cridaves 

“Que els cansats fan la feina o bé, alguna d’aquelles frases tan antigues que tu bé saps”. 

Jaume, els teus caramels han mantingut el nostre nivell de sucre durant el curs, que potser eren 

sense sucre, però estaven molt bons. La teva ajuda motivacional envers als estudis ens ha ajudat 

a arribar a final de curs, però t’han tocat fer unes matèries molt feixugues, amb la teva ajuda 

hem aconseguit assolir-les totes. Recordarem “quan cada un de nosaltres arribàvem a classe 

passades les nou i ens deies retard, retard,... i la teva típica frase del començament de classe: 

qui vol un caramel?” 

Eva, que et pensaves que ens oblidàvem de tu? doncs no. Va ser solament un any, simplement 

99 hores al teu costat, que devien ser curtes, però encara les vas fer passar més ràpid fent-nos 

fer l’anglès d’una manera més divertida. Sempre venies a classe amb un rialla que segurament 

més d’una vegada ens havia ajudat a passar les dures tardes de dimarts. Recordarem el moment 



en què et dèiem “Eva, que podem fer una cosa light avui? Va, que podem fer una cosa light 

avui?” I la teva típica resposta “Què és una cosa light per tu en anglès?”. 

Per acabar volem agrair al centre l’existència d’aquest cicle, ja que ens ha permès continuar 

estudiant al costat de casa. 

També us volem donar les gràcies a tots vosaltres, companys i companyes de l’Institut, ja que 

heu contribuït a que la nostra estada aquí fos molt agradable.  

Ara només ens queda dir-vos a reveure i desitjar que molts més alumnes puguin continuar 

gaudint d’aquesta etapa. 


