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Benvolgudes famílies,  

 

Ja tenim aquí un nou final de curs. Qui ens havia de dir que seria tan diferent. El curs 19/20 

serà recordat per tots nosaltres pel “coronavirus” i per tot allò que ens ha pres. Malgrat tot, no 

podem oblidar molts moments feliços viscuts tots plegats a escola: concert de Nadal, 

Carnestoltes… 

La pandèmia ens ha portat dolor, tristesa i molta incertesa. Ens ha mostrat que vivim en 

societat i que ens necessitem els uns als altres. Què contents i emocionats quan ens hem vist 

per videoconferència. Hem mirat fotos de l’escola i hem recordat tants moments feliços que 

hem viscut sempre al costat d’un altre. Aquests dies hem trobat a faltar als Mestres i les 

Mestres, a la Conserge, a l’Administrativa, als Vetlladors/es, a les Monitores del menjador i 

l’acollida, al personal de Cuina, a les persones que Netegen l’escola, a les Famílies i sobretot el 

somriure i la vida que aporten els Nens i Nenes del Bosc.  

Us hem trobat molt a faltar a tots i a totes i quan puguem reduir les distàncies serà el moment 

dels retrobaments i comiats. 

No podem oblidar dins d’aquest final de curs tan excepcional als nens i nenes de 6è. La covid 

19 els ha pres el comiat. Molts d’ells han estat a l’escola 9 anys de la seva vida. Per sort, 

aquesta pandèmia no els ha pogut prendre una bona col·lecció de  moments viscuts a la seva 

escola que sempre portaran dins i els acompanyaran al llarg de la seva vida. Comenceu una 

nova etapa on l’esforç i la perseverança han de viatjar amb vosaltres. Sereu el que vosaltres 

vulgueu. No oblideu mai ser bondadosos/es i preocupar-vos per les persones que us envoltin. 

Molta sort!!! 

Donar les gràcies als nens i les nenes per ser tan valents i ser la Font d’energia per tirar 

endavant la nostra estimada escola. 

Donar les gràcies a les famílies per la vostra col·laboració fent les tasques encomanades pels 

tutors. 

Donar les gràcies a l’AMPA per continuar amb la feina des de la distancia.  

Donar les gracies als Representants d’aula per ser un bon pont d’informació entre família i 

escola. 

Donar les gràcies als mestres i a les mestres pel seu treball constant, per tal d’arribar a tots els 

nens i les nenes. 
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Per acabar, desitjar-vos que gaudiu de l’estiu i engrescar-vos a continuar fent activitats en 

família. El temps de confinament ens ha mostrat la bellesa de les coses senzilles:  fer una 

cabana, organitzar una festa amb els amics i amigues, caminar descalç per la gespa, fer 

bombolles de sabó, fer volar un estel, mirar els estels per la nit, anar amb bicicleta, menjar un 

gelat, fer un Pic nic...  

Esperem amb il·lusió el retrobament al mes de setembre.  

Com diu en Jaume Cela “un mestre no és res si no està al costat del seu alumne”. 

 

Equip Directiu 

 

 

 


