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Queridas alumnas e alumnos:
Aquí estamos, sorte que temos. Foi moi duro, é verdade, pero aquí estamos. Somos menos que
en marzo, moita xente coma nós non tivo a mesma sorte. E hai que aprender de todo, do bo e
do malo desta vida. Vós estades nun momento no que moitas cousas aínda se vos fan
complicadas de entender e cómpre sacar conclusións para o futuro porque vós sodes o futuro.
En nada seredes as/os políticas/os, médicos, sanitarios, dependentes, limpadores,
economistas, músicos, mestras/es, astronautas ou artesáns, dá igual, sodes importantes hoxe
e mañá, todas e todos somos fundamentais e todas e todos dependemos uns de outros.
Sabemos que xa tedes as vosas propias aprendizaxes de todo o que vivimos este curso pero
deixádenos dicirvos o que sentimos nós:
Nunca tanto vos botamos de menos, as vosas risas, as carreiras polos corredores, os xogos do
recreo, as festas, o silencio mentres vos concentrabades nas tarefas, as apertas de despedida
as fins de semana e nas vacacións... incluso os momentos nos que tiñamos que falar para
corrixir erros, pero quen non comete erros, non?
Recoñecemos o voso esforzo para seguir avanzando nos contidos escolares, a pesares do
complexo da situación, a vosa solidariedade coas compañeiras e compañeiros, co profesorado,
a vosa colaboración coa familia para facer todo máis doado.
Admiramos a vosa capacidade de sorrir, aínda que fora diante dunha cámara, dándonos un
exemplo aos adultos.
Agradecémosvos a vosa colaboración en todas as propostas que fixemos desde o cole: vídeos,
cantigas, debuxos, textos... quedan no noso corazón e forman xa parte da nosa historia.
Sentimos moito non poder levar a cabo tantas cousas que tiñamos previsto para facer un curso
alegre e comprometido. Especialmente coas nenas e nenos de sexto: a acampada nas Cies, a
festa de despedida, o xantar colectivo... Tamén nos quedou a festa do Xirimbao, polas Letras
Galegas, onde tanto gozamos cos xogos tradicionais, en compañía das vosas familias.
Pero non importa... como dicíamos ao principio, estamos aquí, vós esperando polo verán para
relaxarvos merecidamente de todo o que vivistes; e nós, máis que nunca, esperando por vós.
Sede felices, querémosvos.
Grazas por todo, Ramalloseir@s.

