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Apreciats i estimats alumnes,
Aquest curs ja ha acabat, ha estat molt diferent a tots els cursos que
coneixem i hem viscut i, si més no, inesperat. La situació que hem passat i
que encara està present, ens ha fet canviar la forma de comunicar-nos i
també de relacionar-nos. L'habitualitat a que estàvem acostumats s'ha
trencat totalment i ens ha fet passar a desenvolupar-nos d'una manera molt
diferent.
Com tots els anys, la Junta de l'AMPA ha estat organitzant la Festa de final
de curs per als alumnes de QUART d'ESO i SEGON de
BATXILLERAT, en la qual s'entreguen les orles, bandes de record,
birrets, premis i diplomes als millors expedients, ..., en definitiva, una Festa
a la que tots desitgem arribar per poder acomiadar-nos del curs, felicitarnos i iniciar les tan merescudes vacances d'estiu.
Enguany, malauradament, això no serà possible, però igualment hem
volgut que tots tingueu el detall que donem com a record pel vostre pas per
l' INSTITUT. Per això podreu gaudir de la vostra orla, de la vostra banda
del curs, del birret de record en el cas dels alumnes de BATXILLERAT, i
dels premis als millors expedients de cada curs els qui heu estat nomenats.
No us els podem entregar com nosaltres voldríem, però com ja us han
informat desde l'INSTITUT, podreu recollir-los personalment i de forma
individual al propi establiment on us heu fet la foto per a l'ORLA.
A nosaltres només ens queda felicitar-vos moltíssim per la vostra
trajectòria i, desitjar-vos als que inicieu un altre camí, que tingueu un bon
estiu i que tingueu tota la sort del món perquè el vostre futur sigui el millor
possible.
Rebeu una forta abraçada de part de tots els membres de la Junta de
l'AMPA.
La Junta de l'Ampa.

