
Alumnat de 6è,

Ja heu arribat, el vostre comiat ja és aquí. Després de 9 anys creixent junts, la primària ja
s’acaba.
Han estat anys anys plens d’emocions; heu fet sortides, trobades esportives; colònies,
musicals, la Cantània i concerts de Nadal; hem celebrat aniversaris, Carnestoltes, Sant Jordi
i un munt d’activitats…sense oblidar el vostre dia a dia a l’aula. Aprenent heu anat creixent.
Són molts i moltes les mestres que han compartit amb vosaltres tots aquests anys, des de
p3 fins ara sisè. Tutors i tutores i mestres especialistes que, segur, us recorden amb estima.

Aquests dos darrers cursos han estat d’allò més diferents. Han hagut riures i plors,
abraçades i distàncies, somriures darrera la mascareta. Heu après què és un confinament, a
treballar des de casa amb l’EIX, a fer videoconferències pel MEET, i a mirar per la finestra.
Ens hem envoltat de gel hidroalcohòlic, de sabó, de desinfectant… i ho heu fet molt bé! Ens
hem hagut d’agrupar en grups bombolla al pati, per esmorzar per entrar i sortir… I us heu
sabut adaptar i seguir el protocol de manera exemplar, demostrant responsabilitat.
FELICITATS!

Ara una nova etapa comença. No patiu amb els deures d’estiu, que després del que hem
treballat els fareu amb un pim-pam! I tindreu temps per fer una capbussada, o una
caminada o un circuït amb bicicleta o jugar al parc i fer escalada! Volem, també, que us ho
passeu molt i molt bé!

Volem agrair l’acompanyament, la paciència i el suport de les vostres famílies,que ens han
donat, al llarg d’aquest any tan difícil. I, especialment, la col·laboració en la preparació de la
vostra graduació i comiat. Moltes gràcies famílies!

Us desitgem molta sort! Que pugueu complir tots els vostres objectius i desitjos. Que
tingueu molta empenta i força per aconseguir allò que us proposeu, per arribar ben alt i ser
molt feliços!
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