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Benvolgudes famílies de l'escola,
Encara que ens costi de creure, demà, 22 de juny. és el darrer dia de curs. I, com cada
any, celebrarem el Pas de Comunitat. Un ritual que forma part de la nostra cultura d’escola.
On es fa visible, davant de tota la Comunitat Educativa, que les persones creixen i es fan
grans. Tot i que, és un acte que celebrem internament, us convidem a veure'l des del
caminet.
Davant l’onada de calor d’aquests dies, es va valorar fer aquest ritual al matí, però la
majoria de famílies no hi podíeu assistir. A més, els berenars de tancament de curs i el
comiat de sisè ja estaven programats per a la tarda. Per aquest motiu, al final, s’ha decidit
mantenir-lo a la mateixa franja horària, però amb un format molt més reduït (un quart
d’hora/vint minuts). Recomanem que els infants vinguin amb gorra, crema solar...

PAS DE COMUNITAT
A dos quarts de quatre de la tarda (a les 15'30h), sonarà la cançó “El viatge cap a Ítaca”.
En aquest moment, cada aula baixarà a la pista i es col·locarà en rotllana. Hi haurà una
zona reservada per a cada Comunitat. A continuació, passarem a iniciar el ritual:
1- Aquells infants que, el curs que ve, canviaran de Comunitat (P5 i 3r), acompanyats per
antics companys i companyes, caminaran cap a la seva nova comunitat.
2- Aquells infants que marxen de l’escola, se’ls anomenarà i se’ls demanarà que es posin
un moment drets, per rebre un fort aplaudiment de tota la Comunitat Educativa, i per
desitjar-los molta sort.
3- Llavors, entre tots/-es formarem un gran passadís en direcció a la porta de la pista. I
convidarem als tres grups de sisè a passar-hi, tot simbolitzant que ja marxen de l’escola.
Mentre caminen pel passadís, sonarà la cançó que, com a grup, han escollit que els
identifica. I rebran l’aplaudiment i el reconeixement de tota la Comunitat Educativa.
4- A continuació, convidarem a totes les famílies que observeu el ritual des del caminet,
que entreu per cantar “L’hora dels adéus”. Amb aquesta cançó, donarem aquest acte per
finalitzat, i famílies, infants i mestres ens anirem acomiadant.

COMIAT DE SISÈ
Aprofitem per informar-vos que, aquest mateix dia, a les 17.00h començarà el comiat de
sisè. És per això, que us demanem abandonar el recinte escolar uns minuts abans, per
tal de deixar-los els espais que necessiten per a celebrar la festa de tancament i comiat.

Salutacions,
L'Equip docent

