
Bon dia a tothom,  

 

Moltes gràcies a tothom per venir. 

 

Els alumnes i les alumnes de 6
è
 us volem donar la benvinguda a aquest nou curs, segur que us ho passareu genial. 

Volem començar recordant els mestres i les mestres que hi havia l’any passat i que aquest curs no hi són.  

Primer de tot, voldríem dir que els trobarem molt a faltar i que eren uns mestres i unes mestres espectaculars i els hi desitgem molta sort allà 

on siguin aquest curs. 

 

Recordem a en Dídac, mestre d’educació física i anglès, la Natàlia, mestra d’anglès, la Sònia, directora, la Carolina, la nostra mestra, l’Eli, la 

mestra de 4t i la Gemma, mestra de 5è, el Guillem, mestre de Cicle Inicial, el Sergio, mestre d’educació física, la Vanessa mestra d’Infantil, la 

Gemma del menjador i el Juan Ramón, el mestre de música. 

 

D’altra banda, volem donar la benvinguda als nous i les noves alumnes, mestres i personal nou de l’escola que ens acompanyaran aquest curs. 

 

Aquests són:  

- Totes i tots els alumnes i les alumnes nous i noves de I3. 

- A I4, tenim 2 alumnes nous, el Samuel Fernández i el Liam Segu. 

- A I5 aquest curs han vingut nous 4 alumnes: El Gabriel Araujo,  la Nara Caracedo, l’Antonio Morete i l’Antonio Cortés. 

- A primer tenim a la Lluna Monzón i a segon el Kilian Jimenez. 

- Aquest any a tercer ha arribat l’Ian Rodríguez i a 4
t
 la Nayara Carrecero. 

- Cinquè és l’únic grup en el qual no ha arribat ningú nou. 

- I per últim, a la nostra classe hem rebut a tres alumnes nous: la Gabriela Araujo, l’Ian Sanchez i el Kevin Rodríguez. 

 

També donem la benvinguda els nous i les noves mestres i personal: 

- l’Alba, la mestra de P3. 

- L’Eva, la mestra de 1
r
. 

- El Pau, els mestre de Cicle Mitjà i mestre d’Anglès i Educació Física. 

- La Laura, la mestra de sisè i de música. 

- La Noemí, la nova directora. 

- La Maria, vetlladora. 

- I per últim, la Duna, monitora de les tardes de setembre i ex-alumna de l’escola. 

 

Aquest curs estem molt contents i contentes perquè ja no hi ha mesures covid i ja podrem gaudir d’un curs amb total normalitat. Sobretot ja 

no haurem d’estar tot el dia amb la mascareta posada! 

 

Per a nosaltres aquest serà el nostre últim any a l’escola i ens agradaria dir-vos que estareu genial en aquesta escola, fareu molts amics i 

amigues (sobretot els de P3 que acabeu de començar). Les sortides en aquesta escola són molt divertides. Els de 5
è
 us volem dir que aquest 

curs us toca a vosaltres anar a l’Auditori de Manresa a la Cantània. És una experiència que heu d’aprofitar. 

 

Volem aprofitar el discurs, per resoldre el tema de l’eix transversal. Després d’investigar al llarg de la setmana, recollir diferents pistes i fent 

vàries hipòtesis hem arribat a la conclusió que el tema de l’Eix Transversal d’aquest curs serà ...... 

 

ELS ANIMALS, ESTEU D’ACORD AMB NOSALTRES? 

I per últim, i per començar el curs amb alegria, us hem preparat un detallet que hem fet a classe. Us anirem cridant i podeu passar a recollir-

lo. 

 

I3, I4 i I5: benvingudes i benvinguts a l’escola/ bienvenidas i bienvenidoa al colegio/ welcome to school. 

Un representant de cada classe pot passar a recollir el detall. 

 

Primària: que tingueu un bon curs/ que tengáis un buen curso/ have a great school year. 

Un representant de classe pot passar a recollir el detall. 



 

També volem obsequiar a la Noemí, el Nacho i la Neus: sort en la direcció/ suerte en la dirección/ Good luck with the school management!  

Podeu passar a recollir el vostre detall. 

L’Imma, avui no ha pogut venir. Li desitgem que li vagi molt bé aquest curs/ que vaya muy bien este curso/ We wish you a great school year. 

A l’Anna: gràcies per tot el que fas/ gracias por todo lo que haces/ thank you for everything you do.  

A la Cristina, Carla i Duna: esperem gaudir del menjador i de les tardes de setembre amb alegria i bon ambient. Esperamos disfrutar del 

comedor y de las tardes de septiembre con alegría y buen ambiente/ We wish to enjoy lunch time and clubs with positive energy. 

A l’Anabel: moltes gràcies per mantenir l’escola neta i polida/ Muchas gracias por mantener la escuela limpia/ Thank you for cleaning up our 

school. 

I a la Chari que ens representa a totes les famílies de l’escola, gràcies / y a la Chari que representa a todas las familias de la escuela, gracias / 

and to Chari that is the family’s representative member, thank you! 

 

I per últim, desitjar-vos que  TINGUEU MOLT BON INICI DE CURS! 

 
 
 
 
 


