
COMIAT... I BONES VACANCES! 
 
Hola a tothom! Nenes, nens, mares, pares i tota la familia! 
 
Una setmana més...estem aquí...però aquesta vegada per 
un motiu ben diferent. 
 
Al llarg d’aquests tres mesos hem parlat, ens hem vist, hem 
mantigut contactes de manera “virtual” i sobretot no ens 
hem deixat d’estimar. 
 
És cert que ens hauria agradat molt gaudir del nostre dia a 
dia junts, de les nostres “aventures”, rialles, corredisses, 
classes, sortides, ... totes aquelles coses que formen la 
nostra rutina al llarg d’un curs... 
 
Finalment, no ha pogut ser i hem arribat fins aquí 
mantenint aquesta distància física...que no mental i molt 
menys de cor...  
 
Us ho hem dit ... una per una... un per un...però aprofitem 

aquest raconet per tornar a dir GRÀCIES... ens i us hem 

sentit molt propers, molt valorats i molt estimats i 

estimades... Aquest curs tan ESPECIAL diguem-li així... el 

recordarem SEMPRE... Vam ser capaços TOTS I 
TOTES... grans i menuts... de tirar ENDAVANT...una 

situació inesperada, complicada, de vegades, molt dura... 

però JUNTS i JUNTES... Hem posat totes i tots de la 

nostra part... nens i nenes GRÀCIES sou uns dels grans 

oblidats perquè potser ningú us ha dedicat un aplaudiment 

fort, però MOLT BÉ ...heu treballat molt, heu acomplit 

amb nota els objectius...que eren principalment CRÈIXER 

...i ens heu donat una GRAN LLIÇÓ...perquè ho heu fet 

a més amb un ENOOOOORME SOMRIURE... 



Sabem que heu respectat el que es manava, que heu 
aguantat a casa, sense sortir, que ho heu posat fàcil... 
també que heu après a valorar i a gaudir d’allò tan bàsic i 
necessari que moltes vegades amb les presses no tenim 

tant de temps... de passar bones estones amb LA 
FAMILIA... ens consta que heu estat pendents dels 

grans...que els heu trobat a faltar i que heu estat pendents 
d’aquests avis i àvies que tant han patit també per no 
poder omplir-vos de petons... alguns tristament ens han 
deixat...però quin millor homenatge que els vostres records 
d’ells, tot allò que us han ajudat i estimat ho portareu 

SEMPRE dins vostre... 

 
A les mares i pares ...als germans i germanes més grans... 

MOOOOLTES GRÀCIES... us ho hem dit i us  ho volem 

tornar a repetir HEU AJUDAT I COL·LABORAT 
MOLT... Què millor que fer-ho per contribuïr al 

desenvolupament dels vostres fills i filles, germans i 

germanes...però heu acomplert AMB NOTA... Sabem que 

molts heu estat treballant, altres amb patiments de tot 
tipus derivats d’aquesta situació,... i malgrat tot vosaltres 
heu estat aquí. Ens vam re-inventar amb l’entrega de 
feinetes a través dels correus i ha estat un no parar de 
treballs i feines... menció especial mereixen els dissabtes i 
diumenges ...els nostres correus treien fum ... correus i 
correus que arribaven ... molts d’ells acompanyats de 
paraules molt amables... un intercanvi de carinyo, respecte 
i estima... desitgem que us hagiu sentit igual per part 
nostra i que els aparells electrònics que són tan freds hàgin 
transmés el nostre carinyo i agraïment envers tots i totes 
vosaltres. Sabeu , com ja us hem dit, que aquests vincles 
restaran oberts sempre per part nostra. 
 
 
 



Hem viscut tardes memorables durant les 
videotrucades...respectant en tot moment aquells nens i 
nenes que per timidesa no hagin connectat i trobant molt a 
faltar als que per mancances o errades en el sistema 
informàtic no els hi ha estat possible... Memorables les 
videotrucades al principi...a fora tot era foscor, por, 
tristor...i era connectar-nos i automàticament s’encenien els 
llums i els somriures... Hem berenat junts, us hem ensenyat 
al nostre Bolita, hem jugat, ballat, heu vist els pans que 
cuinava, als nostres nebots-veins Gerard i Xènia...hem 

rigut, heu escrit signes i signes al xat... HA ESTAT 
GENIAL ... us hem vist crèixer... ja us ho hem dit... però 

sobretot us hem ESTIMAT més i més cada setmana... 

ens heu alegrat molt i ens hem acompanyat ... 
 

Ara arriba l’estiu...les VACANCES...en teniu ganes i us 

les heu guanyat...aquest cop un final de curs diferent...però 

allò que és diferent també és ÚNIC i segur que TOTA 
LA VIDA recordareu i recordarem aquest 4t de Primària 

...nosaltres per moltes raons i vosaltres per moltes 
altres...però sempre esperem i desitgem que el recordeu 

com nosaltres AMB UN SOMRIURE GEGANT i 

com aquell curs en el qual vam aprendre a ESTIMAR 
DESDE LA LLUNYANIA... 

 
Recordeu que les distàncies a la vida no són físiques... lo 

important és QUANT ENDINS portem a la gent a la part 

més important del nostre cos... el nostre cor... i en els 

nostres SEMPRE tindreu un lloc reservat... estarem 

aquí. 
 



Us hem estimat i trobat molt a faltar, us estimem i us 

estimarem SEMPRE... 

 
Ara gaudiu d’una altra manera...segur que se us acudiran 
coses ben boniques i divertides... però sobretot gaudiu de 

la cosa més important que tindreu mai EL 
CARINYO DE LA GENT QUE US 
ENVOLTA...  

 

ESTIMEU MOLT... Aquests són els nostres 

deures... 
 
2020 petons... 
 
Ah! I tots aquells petons i abraçades que no ens hem pogut 
donar presencialment...us els enviem virtualment però amb 
la mateixa força... 
 
 
 
I, per a no perdre el costum us recordem els nostres 
correus... per si us agafen unes ganes imparables de fer i 
fer feines i ens les voleu enviar... o simplement ens voleu 
seguir escrivint... 
 
jesolbecole@gmail.com 
 
nuriascvcole@gmail.com 
  
 
De part de tots i totes les vostres mestres i professor de 4t 

de Primària... PETONEEEEETS!!! 
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