
 
 
Els alumnes de 6è ens volem acomiadar de tots vosaltres ja que el curs vinent no serem a l’escola. 
Ara que per fi hem aconseguit ser els més grans, seure a les millors taules del menjador, que al pati 
tothom ens respecti, dissenyar i vendre samarretes, punts de llibre, números...  ara que servint al 
menjador som els “reis del mambo”, que el que ens ensenyen ens sembla fàcil i els deures ens 
semblen pocs. Ara ens toca marxar, separar-nos en dos instituts, barrejar-nos en un pilot de classes 
, fer amistats noves i a sobre... tornar a ser els petits!  
  
Aquests dies hem fet memòria del nostre pas per l’escola: 
  
A la guarderia vam tenir la M. Àngels, la Teresa i l’Araceli que ens ensenyaven cançons, ens peixien, 
ens canviaven els bolquers, ens posaven a fer migdiada, ens deixaven fer de pintors i sobretot ens 
mimaven molt. 
  
A P-3 la Margarita ens ensenyava a escriure el nostre nom amb lletra de pal i també els primers 
números. 
A vegades feia un dibuix a la pissarra, després feia sortir un alumne fora i quan tornava a entrar 
havia de descobrir quina part del dibuix havíem esborrat . Era molt divertit! 
Durant uns quants dies es va quedar sense veu i es prenia pastilles Juanoles, potser la fèiem cridar 
massa... 
  
A P-4 i P-5 vam tenir la Montse Perarnau. Aquell curs van arribar l’Isaac  el Ricard i la Nicole. 
La Montse cada matí ens ensenyava unes fotos de monuments d’arreu del món i nosaltres havíem de 
dir quin monument era o bé a quina ciutat es trobava. 
A la classe hi teníem una orella i un ull gegant i ens deia que els hi posaria als que no escoltaven o no 
estaven atents. 
A 1r ens van separar en dos grups. Quin disgust! Vam tenir la Dolors i l’Anna Camps que ens van 
ensenyar a llegir en lletra lligada. També ens van començar a posar deures, i a sobre, a la tarda no 
podíem sortir al pati!  
A segon vam tenir la Dolors i la Roser. Aquell curs va arribar la Maria Fígols. 
Vam treballar molts contes les dues classes juntes, fins i tot en vam escriure i  vam  representar 
l’Aneguet Lleig. Teníen una capsa de plastidécors màgica que ens havien d’ensenyar el dia que 
calléssim, però es va acabar el curs i encara no la vam veure! Per cert, aquell any ens van iniciar en el 
món de l’assemblea. 
 
 
A 3r vam tenir la Mònica i l’Anna Calvés. Aquell curs va arribar la Judit Santacreu. 
A 4t vam tenir l’Anna Segura i la Mònica i van arribar nous companys;  el Samuel, l’Adrià , la Marta i 
l’Alba. 
A Cicle Mitjà vam tenir un munt de mestres ja què les nostres tutores van ser mares. 
Quan ens apreníem les taules de multiplicar ens donaven un carnet personalitzat signat per la 
directora! 

COMIAT DELS ALUMNES DE 6è 



Vam ser els fundadors de Radio Avià i al començament fèiem moltes pífies. 
Treballàvem el fons marí, les notícies, els dinosaures, els contes de por... i ens ho passàvem d’allò 
més bé. 
A 5è ens van barrejar, això va estar bé perquè ens vam acabar de conèixer . Els nostres tutors van 
ser el Jordi i la Rosa. El Jordi ens va ensenyar a fer teatre i a final de curs vam representar tres 
obres: una d’ombres xineses una de titelles i una altre de mim. 
Vam fer un projecte  sobre les entitats del poble. El dia que vam  fer la sortida relacionada amb 
aquest projecte la pluja ens va fer córrer d’Obiols fins a Graugés. Sort vam tenir dels mestres de 
l’escola que ens van venir a buscar en cotxe i del Joan Lluís que va venir amb la furgoneta de 
l’Ajuntament i en va fer una bona carregada. D’aquest projecte també en va sortir una cançó molt 
“xula”. 
A 6è hem tingut el Joan i la Rosa i com a companya nova s’hi ha afegit la Meryem. 
Hem fet sortides esportives que ens han servit per conèixer nous companys, practicar nous esports, 
ballar country i sobretot per conèixer una mica l’Institut. 
Ara estem acabant  6è i tots els exàmens se’ns acumulen, sort tenim dels mestres que ens donen 
suport. Però no tot és feina, també hem fet unes colònies molt divertides i hem anat d’excursió al 
Tibidabo. 
Tots aquests anys han passat molt ràpid i ara ens toca dir adéu. 
Enyorarem els mestres, el Lluís i els seus dinars, a tota la gent de la cuina i el menjador, al Joan 
Lluís i la M. Mercè,  a l’Anna Maria, la monitora de biblioteca, a la Sílvia que tant ens ha ajudat en 
les activitats extres que hem fet a 6è, a l’associació de pares i mares que ens ha organitzat des de 
les activitats extraescolars fins la festa fi de curs i als alumnes que encara estaran uns anys més a 
l’escola. 
Estem contents perquè pensem que gràcies a l’esforç de tots vosaltres marxem ben preparats per 
afrontar el futur que ens espera. 
  
 
MOLTES GRÀCIES PER SER  AL NOSTRE COSTAT DURANT TOTS AQUESTS ANYS. 
 

Maria Beringues Brunet 
Roger Clemente Soler 
Nicole-Genesis Coma Jaramillo 
Joan Costa Padullés 
Elena Escalada Casellas 
Clàudia Fiérrez Santmartí 
Eric Fígols Call 
Maria Fígols Santanach 
Ricard Font Codina 
Isaac Giménez Ventura 
Judit Martín Duarte 
Lidia Pujols Rey 
Samuel Ramírez Arijón 
David Rial Fígols 
Elisabet Salas Carol 
Alba Soares Capellas 
Pau Viladomat Pedrals 

Raquel Aran Traserra 
Nil Ballús Riu 
Anna Beringues Brunet 
Joan Canal Mas 
David Coma Manrique 
Roger Font Costa 
Marc Gàlvez Casabella 
Sergi Gendrau Santmartí 
Marta Guitó Vilalta 
Paula López Ribera 
Laia Malé Santmartí 
Mar Montagut Comella 
Meryem Oumimd, 
Judit Santacreu Colell 
Adrian Vitales Arijón 
Anna Viñas Sala, 
Marc Xandri Postils. 


