
Bona nit encantadors i encantadores, aquí no ens atura ningú, tallers, actuacions d'infants, 
entrecants, batucada i com no, unes quantes paraules per donar la benvinguda a la nostra revetlla 
encantada d'estiu.

Ja hem passat un curs més, si en va de ràpid el temps! Aquella petit escola que fa 7 anys va fer la 
seva primera festa donant la benvinguda als infants i les famílies que ara acaben quart ja és un gran 
escola amb més de 480 infants i on els primers els que van estrenar els mòduls, els nostres 
ganapies els queda un curs per acabar la primària. Aquesta festa té un toc especial per primera 
vegada reunim l'escola complerta, des de P3 fins a 6.

Com cada juny vivim anades i vingudes, famílies i mestres que engeguen nous projectes i que 
marxen amb les butxaques plenes de vivències, persones amb qui hem rigut, somniat i plorat, avui 
acomiadem amb un dolç somriure a  Nicolas P4, l' Estanis P 5, Artur 1, Arlet 1,  Guillermo 1,  Arne 4, 
David 5, Ivo 6 i també a les mestres Inma, Mireia, Berta, Pilar i Anna, us desitgem molta sort. Ja 
sabeu on som, si us cal hazme un silvidito ....
A l'hora que donem la benvinguda a tots els que desitgen venir a formar part de la nostra comunitat 
amb ilusió i esperança, als 50 infants i a les seves famílies que s'incorporen a la comunitat de petits i
als mestres que a partir del dia 1 de juliol comencen a treballar amb nosaltres: Esther, Montserrat, 
Robert, Sara, Ana, David, Pepa, Jordi, Sussana i Marta

Avui volem fer present en aquesta festa a en Sergi Àlamo, el marit de la Xitlali i pare de l'Itzel  i d'en 
Yaku. Hi ha pèrdues que impacten i la d'en Sergi és una d'elles. En Sergi ens deixa un llegat que no 
oblidarem mai. I en un acte simbòlic amb aquests dos globus volem fer ofrena de tot el nostre 
respecte i gratitut.              A reveure Sergi, ens acompanyaràs sempre.

Finalment us vull presentar l'equip directiu que durant els pròxims 4 anys estarà a la disposició del 
centre , a dues ja ens coneixeu quasi tots, a la Noa i a mi, l'Agnès, i a la Míriam qui no la coneixi que
espabili, és una crac i no us deixarà indiferents.

I finalment us he de presentar a les vostres representants, els pares i les mares que formen la nova 
junta de l'AFA i que treballant colze a colze amb nosaltres l'equip pedagògic per seguir-lo fent gran i 
fort.


