
No sé si som molt puntuals però perdona als teus cactus i floretes, Pilar.  

Bon dia Dolors Barrufau. I bonjour, madame Garriga. 

Merda, problemes tècnics, Valls. 

Comencem per tu i la teva planificació, Esther. A primera hora les classes amb les “colleges” 

del Regué i els viatges de la Iolanda. Continuem amb els temes que es pulirà la Teresa amb un 

no res. Després toca l’Eva, però, Eva, no cal fer-ho tot eh! Hòstia parlant d’anglès ara et porto 

la llibreta Ramona. 

Paco estiguis tranquil que no oblidarem el nombre der Avogadro i les classes de reproducció 

sexual amb tu tampoc eh? Castellà. Acabarem el dia amb les pel·lícules de la Peláez, si et plau, 

clar!  

Dimarts, comencem amb els esquemes de l’Anna i les seves ganes. 

Després examen amb els temes acumulatius de la Lídia, però ei, tranquil·la!, que expliques 

molt bé. Molt bones classes Dolors Vidal, però ves més lenta si us plau. Ara toca ballar amb la 

Sònia, ah i al sopar, que en soni alguna de country eh? Més tard classes d’informàtica amb la 

Núria, ets la puta ama. 

Maricel, tranquil·la que l’any que ve, tres noves empreses. I que sàpigues que el nostre futur 

amb tu està assegurat, Maria Herreros. 

And that’s all, let’s finish with the vocabulary cards of Mireia. 

Bueno no, no us penseu que ens oblidem de vosaltres, Montse, Trilla i Carme 

 

CARME:  Salve Carme, primer de tot donar-te les gràcies per agafar-nos a 1r ESO sabent que no 

t’agrada molt però en el fons sabem que t’ha agradat estar amb nosaltres. Has sigut com una 

segona mare aquests 4 anys per molts de nosaltres. Tot i tenir molt caràcter ens has ajudat, 

ensenyat, valorat, estimat, guiat, ens has fet obrir els ulls en moltes situacions, ens has fet 

créixer com una persones i gràcies a tot això hem arribat a ser qui som ara. 

Tot el que has significat per nosaltres no és possible explicar-ho amb paraules. Tot i que acabem 

una etapa molts de nosaltres et podem gaudir 2 anys més. 

  

TRILLA: Per no només ser el nostre professor sinó que per ser també un amic, un pare...  

Nosaltres et volíem donar les gràcies per tot aquests temps. I què destacaríem de tu? Els teus 

crits i els teus nervis. Però sobretot les teves bromes, les rialles que encomanes, la teva manera 

de saludar-nos pel passadís, quan estem neguitosos, els teus massatges sempre ens ajuden, les 

teves crítiques constructives que fan que siguem qui som ara, el tracte que tenim amb tu que 

engloba la teva manera de ser. Tot això fa que siguis especial i que et tinguem molt afecte i 

que davant de qualsevol dubte siguis un referent. Així que, moltes gràcies!   

  

  

  

  

  

  



MONTSE MIRALLES:  Montse, ets una gran part de nosaltres i que gràcies a tu som qui som. Ens 

has fet créixer com a persones. A nivell d’aprenentatge, però majoritàriament a nivell 

emocional i sentimental. Han estat 4 anys acompanyant-nos en aquesta etapa de la nostra vida 

que tu has fet que sigui més fàcil i sobretot més especial.  

Gràcies per tenir tanta paciència amb nosaltres, sabem que som complicats. 

La teva manera de mirar-nos, la teva manera de ser, les teves rialles, la teva organització, la 

teva mà màgica, la teva dolça veu, la teva imaginació, la teva positivitat i les ganes que hi 

poses en tot. Així podríem estar dient mil coses més de tu, però creiem que tot això ja ho saps 

així que dir-te que tot això de tu sempre estarà present amb nosaltres. 

Simplement gràcies per ser la nostra segona mare. 

 

 

Gràcies per haver creat aquesta gran família. Us estimem molt! 

 


