
TRANSCRIPCIÓ 

 

Hola, 

Només volia agraïr-vos tot el que heu fet per mi i el que m’heu ensenyat en aquesta 

etapa que per a mí ha estat molt important ja que sou els que m’han ensenyat quasi tot 

el que sé. 

El que més recordo de parvulari és quan ens van disfressar de nans per la rúa amb la 

Elisabet, quan anàvem a fer psico amb l’Ana, quan vaig aprendre la cançó dels dies de la 

semana amb la Rosa María, quan la Vane ens ensenyava anglès amb el Patch o quan la 

Titi ens avaluava fins a quin nombre sabíem comptar. 

La primària em queda més propera i la recordó més bé, com per exemple els videos del 

“cantajuegos” amb la María José, les classes on la Tere ens posava música dels Beatles, 

que eren els seus preferits, les primeres cançons amb la flauta que la Montse ens va 

ensenyar com el “Peix, peixet”, o la promesa que vaig fer-te Vane, d’abraçar-te tots els 

dies encara que passés de curs i que va durar unes setmanes, però que sàpigues que no 

et vaig oblidar. 

El cicle superior va ser més curt però no per això menys important, de fet, va ser quan 

vaig aprendre què era la “fotosíntesi” amb la Custo, a utilitzar el Word amb sor Elisa, els 

càlculs mentals ràpids amb la Mónica, el llibre del “Mago de Oz” amb sor Teresa i el 

“present continous” am la Mery. 

I ja arribem a l’ESO, sembla que els anys volen, la etapa que va suposar un gran canvi 

per a mi. Aquí també m’heu ensenyat moltes coses fonamentals com les equacions amb 

la Carme, que pintàvem les “x” d’un color i els nombres d’un altre per no confondre’ns, 

com no oblidar el primer dia amb sor María Rosa, que em va imposar molt respecte, 

però per cada dia que passa més te’n adones de que té un gran cor, tots els valor que 

he après amb la Dire i les fantàstiques pelis que hem vist, o amb el Miquel que és qui 

m’ha ensenyat quasi tot el que sé d’informàtica i tecnología i m’ha ajudat a fomentar la 

meva passió per aquestes, o tot l’anglès que he après amb la teatcher, i que faré sense 

tu Eva i els teus esquemes i formularis tant bons que fas. Gràcies també a tu Eu per ser 

com ets i ajudar-me a descubrir l’esport que mai deixar´, el hándbol, i a tu Antonio, per 

tot el que après no només com a alumne, sinó com a persona, i gràcies per el torró tant 

bo i la samarreta que m’encanta. 

Per últim agraïr també a tots els professor que han format part d’aquesta etapa i no es 

troben en aquest centre ara mateix i dir-lis als nous professors que aquest col.legi será 

com la vostra segona familia. 

En resum i no vull alargar-ho més, gràcies a tots, per tot, dins l’aprenentatge i fòra. Mai 

us oblidaré.       

 

Marco 


