MISSATGES D’ACOMIADAMENT DEL CURS I BENVINGUDA A L’ESTIU
DE L’ALUMNAT DE CINQUÉ DE PRIMÀRIA

Cinqué ha sigut un curs estrany ja que per a mi ha sigut un any de canvis: primer he hagut
d'adaptar-me a les classes presencials i després, a treballar des de casa i, el més difícil, sense
veure els meus companys i part de la meua família.
Seran vacances estranyes perquè ens haurem d'acostumar a una "nova normalitat". Tot i això
espere que siguen inoblidables.
Alicia Aguilar Serrano

Adéu curs 2020. Un any que mai oblidarem.
Aquest estiu ens esperen dies de platja i piscina diferents a altres anys.
Paula Barbón Roig

Aquest curs ha sigut diferent, tan diferent que l’acomiadem a casa i sense festa, no passa res,
pensem en la de l’any que ve.
Unes vacances diferents, no fan res per a no divertir-nos.
Sergio Blanco de la Torre

Ja se n’anem i a aquest curs li dic que gràcies per fer-me aprendre, entre joc i joc. Mesos amb
els amics i professors. Tornarem!!!
El meu agraïment al sol perquè aquest estiu brilla millor i, de segur, que va a ser molt divertit.
Ivan Borja Navarro

Arribem a fi de curs des de les nostres cases, amb l’ajuda dels professors i pares, sense el sopar
de fi de curs per a acomiadar-nos dels nostres companys de sisé, esperant el curs que ve amb
tota la il·lusió de vore als nostres companys i professors. Us desitge feliç estiu.
Steven Cao Barriel

Ha sigut un curs estrany, però igual d'emocionant
Estiu assolellat, curs finalitzat.
Vicent Capilla Guillem

Hem finalitzat un curs que mai oblidarem. Alegries i coses noves... Discussions i reconciliacions,
però no oblidarem mai com hem trobat a faltar tot això els últims mesos d’aquest any...
Comencem un estiu, una nova realitat i una nova manera de gaudir de les vacances. Amb
il·lusió de retrobar els amics i gaudir. Bon estiu!
Ferran Català Beltrán

Aquest any no hem pogut acabar de gaudir el curs i no hem pogut acomiadar-nos com altres
anys, sabem que podem contar sempre amb els nostres amics, i els pares conten sempre amb
l’ajuda dels professors.
Hola estimat estiu, aquest any és un poc més estrany, continues sent benvingut, podem fer les
mateixes coses que altres anys, però amb més precaució. Et gaudirem igualment.
Andrea Corachán López

Deixem el curs enrere, aquest any ha estat molt diferent a altres anys perquè altres anys
tinguérem uns anys perfectes. Però pel coronavirus ens tenim que quedar a casa. Però poc a
poc es passarà. Estime molt als meus amics i anar a l’escola. Estem fent moltes coses,
manualitats, dibuixos i jugant. Jo m’ho estic passant súper bé. Hem fet també molts pastissos,
mones...
M’agradaria molt anar a la piscina a Múrcia com abans, tots els records de l’any passat de
l’estiu.
Olaya Díaz – Pavón Gutiérrez

Aquest curs és història, el més curt que he viscut, però encara que haja sigut el més curt he
pogut aprendre molt.
Pot ser que aquest estiu siga un tant més complicat que altres, pot ser que no vaja a la platja, o
a la piscina, però tot i així serà molt divertit perquè estaré amb la gent que m’agrada estar.
Guillermo Folqués Cañada

Aquest any ha sigut estrany, ens hem tingut que tancar, però el col·legi s’ha acabat.
L’estiu ha arribat i ara toca gaudir en la platja.
Maurizio Garcia Navarro

Un curs escolar diferent que acaba. Una pàgina que aplega al seu fi.
Per fi ha arribat l’estiu, diferent, però bonic.
Sofia Herrera Pla

Acabem aquest curs tan diferent en el que pel Coronavirus hem deixar enrere els nostres dies
en el col.legi i als nostres amics, també mesos en què treballàvem a casa.
Benvingudes vacances d’estiu 2020!!! Aquest any van a ser diferents, però segur que divertides
i descansarem per agafar moltes forces per al curs següent.
Sergio Lecha Picazo

Aquest curs ha segut diferent, vos acomiade amb un abraç i un bes.
Amanda Martínez Rovira

Tardor i hivern al col·le, primavera i estiu a casa, ha passat el curs molt ràpid, i ara a la platja.
L’estiu comença prompte, aprofita el que pugues per a fer un bon banyet i prendre’t un gelat
ben fresquet.
Dario Mayordomo Mateo

Aquest curs m’ho he passat molt bé. Amb la COVID – 19 no he pogut aprendre molt,
m’agradava més quan m’explicàveu vosaltres. M’agradaria haver estat amb els amics, divertirme i estudiar.
Ja s’ha acabat el col.le i és estiu, podem anar a la piscina, a la platja, de dinar... Gaudir en els
amics i amb la família.
Adrià Medrano Beltrán

Acabem cinqué en moltes ganes de tornar a l' escola per començar sisé.
Aquest curs no l’oblidarem mai, per tot el que ens ha passat.
José Vte. Moreno Giménez

Deixem cinqué a casa, però aquest any hem aprés que per molt lluny que estiguem de l’escola
sempre ve amb nosaltres.
Aquests mesos en els què l’escola ha estat a casa s’acaben, i un estiu diferent comença, al sisé
tornarem.
Mairena Orts Biot

El curs ha acabat, però en el col·legi no hem estat i des de casa hem treballat.
Ara que arriba l’estiu, anirem a la platja i al riu.
Ricardo Pérez Pradas

Per fi, ja estan ací les desitjades vacances. Tot un any treballat per a ara poder-les gaudir.
Adéu curs 2019 – 20 ho sent per haver finalitzat aquest curs amb un mal record que ens va
obligar a tots tindre que acabar-lo abans del previst. Per això, amb ganes i il·lusió de tornar, un
nou començament de curs 2010 – 21.
Cristian Peris Poncini

Acabem el curs en casa, i la festa de fi de curs en casa. Esperem que l’any que bé puguem
celebrar-lo.
Les vacances ens esperen. A vore si el coronavirus ens deixa gaudir-les.
Lucas Pindado Martínez

L’escola se’n va i l’estiu torna. Unes vacances guanyades a casa. Hores i hores de classe, tots els
xiquets s’emocionen perquè per fi l’estiu 2020 ja ha arribat.
Blanca Piquer i Ros

El curs s’està acabant i deixem treballs i altres coses sense acabar.
L’estiu 2020 ja està ací, no serà igual però sí divertit.
Alba Rodríguez Palanca

Ens despatxem del curs, alegres i feliços amb tot el que hem aprés en casa i a l’escola. Amb
ganes de vore als professors i companys. Un curs diferent, però divertit.
Les vacances han arribat! L’estiu ha començat. L’aigua, el sol i el bon temps ens criden a eixir.
Bon estiu!
Eric Rucián López

Desprès de tants deures ja fets i algun treball per fer ja s’acaba tot com l’any passat i tot el que
hem repetit es repetirà l’any que ve.
Ja arriba l’estiu i m’avorrisc. Però passem a la fase 3 de esta caiguda per les escales i ja puc
veure a la meua família.
Pau Tallà Giner

Acabem el curs, hem fet quasi dos trimestres a classe, i l’últim trimestre a casa.
Aquest estiu, va a ser diferent, però sempre el recordarem, com l’estiu amb una separació de
dos metres o metre i mig.
Jimena Torres Montolio

