
En Friol a 30 de xuño de 2021 

Hai 22 anos comecei a miña andadura profesional no CPI Dr López Suárez 
e chegou o momento de comezar unha etapa diferente, a etapa da xubilación. 

Nestes momentos pretendo facer un resumo de todo este tempo e resulta 
moi difícil, expresar con palabras todos os sentimentos que se me agolpan no 
corazón e todas as cousas que teño na mente. É un momento no que as ideas 
aparecen con máis velocidade da que vai a man para escribilas. 

Son moitos os momentos vividos, bos e malos, pero de todos se aprende e 
todos axudaron a seguir traballando para levar adiante o meu cometido, 
especialmente nestes últimos nove anos como directora. 

Contei co apoio, primeiramente, do Equipo directivo, do profesorado, das 
familias, do persoal de cociña, de limpeza, de mantemento e de administración 
pero o maior apoio que tiven sempre , incluso neste momento que me está 
resultando máis difícil do que pensaba, son as nenas e nenos dos que durante 
estes 22 anos tiven o privilexio de ser parte da súa formación e preparación para 
as etapas futuras da súa vida. 

Gústame cando me atopo cos que me seguen chamando Jefa, Sunchi, 
Chunchi, Sanción e tamén Solución. De todos e todas aprendín algo, algo que 
levarei comigo para sempre. 

Ás familias quérovos agradecer toda a axuda que sempre me brindastes e 
tamén desexarvos moita sorte nesta tarefa, difícil pero tan bonita, de ser pai ou 
nai. 

Ao profesorado tamén lle quero agradecer o seu traballo e colaboración e 
o desexo de que queiran ao CPI Dr. López Suárez como eu o quero. 

Ao persoal de cociña, limpeza, mantemento e administración agradecer o 
seu traballo, moitas veces, traballo que non lles correspondía pero que sempre 
fixeron de bo grado e tamén desexar que o sigan facendo así sempre. 

Non podo esquecerme do apoio incondicional do Concello e, en xeral, de 
todo o pobo de Friol que dun xeito ou doutro, tiveron ou teñen algo que ver co 
colexio. 

Moitas grazas a todas e todos  

Ata sempre 

Asunción 


