
DESPEDIDA DO COLEXIO 
 

Boas tardes a profesores, compañeiros, pais e nais. Este vai a ser o noso último 
encontro, máis xuntos e unidos que nunca. Aproveitando este momento queremos 
agradecerlle, o seu traballo, a todas as persoas que nos fixeron avanzar. 
 
Dende o primeiro curso de infantil as nosas amizades formaronse aquí, e con Rosa e 
Susi, que aínda que non esté aquí nós sempre a teremos presente, empezamos a nosa 
gran aventura. Un pouquiño máis adiante, en primeiro e segundo, con Mª José e Teresa. 
En terceiro e cuarto con Chelo e Mª José e finalmente no noso último e máis recordado 
ciclo con Sol e Carmen que foron as titoras que nos fixeron abrir os ollos e ver a 
realidade, aínda que sexamos un pouco testarudos. Hai que dicir  que o pasamos moi 
ben coas ironías de Carmen ou as típicas frases célebres de Sol. 
 
Creo que tamén temos que ter en conta a Pablo, o noso director, que di que hai xente 
que pensa en redondo e outra en cadrado. Aos profesores de música, Blanca e Antonio 
Mandiá que nos fixeron pasar estes nove anos máis alegremente. Ás coidadoras, 
Mercedes, persoas da limpeza e conserxe, que sempre están aí cando os necesitamos. 
Ao noso profesor de educación fisica, Antonio Palla, que quere que crezamos coma 
unha árbore que ten que ser corrixida dende que é pequena se nón queda así, torta, para 
toda a vida. Ás profesoras de inglés e toda a xente que traballou e traballa neste Centro 
polo ben de todo o alumnado. 
 
Estas persoas formaron parte dun dos tramos máis importantes das nosas vidas. Por iso, 
neste día, queremos despedirnos co corazón na man e dicirlles: que tanto os bos coma 
os malos recordos sempre quedarán gardados con chave na caixa forte do noso corazón. 
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