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En aquest butlletí expliquem alguns records de moments viscuts aquest 
estiu, també com ha anat el començament del nou curs i els propòsits que 

ens hem fitxat.

Carlos López:
Durant l’estiu, m’he sentit molt bé perquè m’ho he passat molt bé 
amb els amics i la família; especialment amb la meva iaia, ja que 
està sola i quasi bé cada dia anava a dinar amb ella i m’he alegrat 
molt d’estar amb ella. També amb els amics he pogut estar-hi 
més temps que altres anys.
       

Estiu 3r ESOi inici del
nou curs



Natàlia Roca:
M’ha agradat molt aquest estiu perquè hi havia pocs deures i he pogut anar lliure sense 
preocupació. També he estat contenta perquè vaig aprovar les recuperacions.
      
Dani Fernández
Aquest estiu vaig anar a un casal de Palau amb els meus amics. La veritat és que va ser 
molt divertit; ens aixecàvem a les 7 del matí i quedàvem per anar amb bici fins a Palau.
He fet molts amics nous, en Joan, la Nora, en Marçal... ha sigut una experiència súper 
divertida  i estic convençut que l’estiu que ve hi tornaré.
       
Ferran Alcázar
A l’estiu vaig conèixer gent nova molt amable i divertida; vam fer una cabanya on hi 
passàvem molta estona jugant tots junts. Per a mi l’estiu se m’ha fet molt curt, però la 
part bona és que ara em puc tornar a trobar amb els amics de l’escola, que també m’ho 
passo molt bé amb ells.
       
Eloi Gordon  
Aquest estiu he viscut una experiència una mica divertida (segons com t’ho miris) i és 
que vaig perdre una aposta i la penyora era que havia de rapar-me el cabell.
Doncs ho vaig fer, tot i que em quedava molt malament. Però una aposta és una aposta 
i s’ha de complir.
      
Sara El Amri
Aquest estiu, la veritat és que no he fet res d’especial, només l’última setmana que vaig 
anar a la Fira.
       
Eric Serna 
Des de petit feia sempre tennis, aquest estiu he començat un nou esport que m’havia 
agradat també des de petit, l’handbol. M’he apuntat al C.H. Palautordera i he conegut a 
molta gent, entrenadors, companys d’equip,... Porto una setmana i ja he fet 2 partits; 
m’ho estic passant molt bé. Espero que segueixi així.
        
Àngela Nath
Dia 12 de setembre, comença un nou curs ple d’il·lusions per retrobar-nos amb els 
companys i amics que molts no ens havíem tornat a veure des de final del curs passat. 
La necessitat de rebre nous coneixements mai s’acaba, aprenem a conviure, a fer-nos 
grans, a dir perdó, gràcies i si us plau (lema d’aquest curs).
Sona el despertador, tot comença, una aventura que dura 9 mesos. Simplement, hem 
d’estar agraïts per poder gaudir del que tenim. Gràcies.
         
Marta Pascual
Durant l’estiu m’ho he passat molt bé, he estat amb la família i amb els amics. L’estiu 
m’ha passat molt ràpid i no em podia creure que ja s’acabés el dia abans del cole. Aquell 
dia estava una mica nerviosa, sobretot a la nit quan preparava la motxilla.
Espero passar-m’ho molt bé aquest curs. El meu objectiu és saber el que vull estudiar 
abans que acabi  el curs.
       
Carla Pascual, Paula Sanmartí, Chaymaa Attaheri, Álvaro Rodríguez
El meu propòsit per aquest curs és esforçar-me al màxim per a poder treure bones 
notes, perquè aquest curs diuen que és molt difícil. Segur que treballant i estudiant 
aconseguirem superar aquest curs. Molta sort a tots!
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Júlia Xaubet
En aquest nou curs, espero aprendre, divertir-me i conèixer nous amics i companys. 
Formar-me per a un futur millor. M’agradaria seguir amb el meu ritme de treball i cada 
cop aprendre més.

         
Sebastián Bodington
Després d’un estiu avorrit, sense un horari a seguir, m’he adonat que necessito les 
classes per a fer quelcom productiu. Per això aquest any estic més motivat que els 
altres cursos.

         
Joel Hernández
M’ha agradat molt començar el curs amb bon peu; en aquest principi m’he sentit molt 
a gust i he rigut molt amb els companys.
M’agradaria acabar el curs content i satisfet per la feina feta, havent aconseguit grans 
objectius que m’he plantejat per aquest curs.

         
Guillem Puig, Víctor Alonso, Pau Cunyat, Aleix Net, Mª Glòria Panadès, Mohamed 
Benzerar, Max Belfort, Oriol Peñalver 
L’inici de curs ha estat emocionant, m’ha agradat molt tornar a retrobar-me amb els 
amics. Espero que sigui un curs divertit i emocionant. Intentaré esforçar-me molt per a 
què tot vagi molt bé.

         
Martí Ferrer
Aquest curs, com a expectativa, voldria aprovar totes les assignatures sense haver 
d’anar gaire atabalat.
De moment l’inici de curs en aquesta nova escola m’està anant molt bé, m’han acollit 
molt bé i m’he fet amic de tots els companys; espero que segueixi així sempre.

         
Júlia Molleví
Aquest curs intentaré esforçar-me al màxim i també acollir el nen nou que ha vingut a 
la classe. Intentaré ser més sociable, obrir-me més i relacionar-me bé amb tothom.

         
David Puig
El dia abans de començar el curs em va costar molt poder dormir. Tenia moltes ganes 
de començar i veure a tots els meus amics i amigues. Quan em vaig despertar vaig 
saltar del llit d’alegria.

         
Ermenter Valls
La tornada al cole ha estat una mica dura perquè després d’haver estat dos mesos sense 
fer res, costa molt carregar les piles i tornar a començar. M’he retrobat amb els amics, 
alguns diferents de com eren abans, canviats pel pas del temps. Estic content de tornar 
a estar, per dir-ho així, “en família”.

         
Laia Flores
Aquest curs és diferent dels que hem fet fins ara. Hem hagut de triar una optativa  
d’entre 3 matèries (Emprenedoria, Francès o Cultura Clàssica en anglès) així 
comencem a orientar-nos cap el que vols fer en el futur.
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En aquest butlletí hem volgut explicar una mica les experiències del recorregut de tots 
aquest anys a l’escola i, també, hi hem afegit algunes expectatives de futur que tenim. 
Ho hem fet en petits grups. 

“Des dels inicis en aquesta escola, tant els professors com l’ambient a l’aula ens ha facilitat les 
ganes de venir i aprendre. No només hem après conceptes bàsics sinó que hem assolit valors 
essencials per a la vida, També, gràcies a aquest ambient, hem creat una unió molt forta com a 
companys que ens perdurarà tota la vida.
Sempre que hem necessitat ajuda i consells l’escola ens ha ajudat. Moltes gràcies!”
   

“Durant tots aquests anys que hem estat a l’escola hem après uns valors que ens han fet créixer 
com a persones. En aquests tretze anys hem estat convivint i compartint experiències 
inoblidables amb companys i professors que, tots junts, s’han convertit en una gran família. 
Tots els moments viscuts, els somnis, els plors, els somriures, les preocupacions... han fet que 
l’esforç, el treball i dedicació hagin valgut la pena. Ara ens toca donar exemple.”

“L’estada a l’escola ha tingut moments bons i dolents, com tot a la viva. Però ens han ensenyat 
a superar-los amb èxit i aprendre d’ells.
Ens hem conegut al llarg de tots aquests anys i hem après a conviure, respectar-nos i 
estimar-nos. Ara som una pinya i ens estan ajudant a superar tots els inconvenients. N’estem 
molt satisfets i els ho agraïm.”
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4t d’ESO “Per a nosaltres el cole ha estat una gran etapa de la nostra vida on hem après de tot, hem 
crescut, ens hem barallat i perdonat. Estem contents de com ha anat tot.
Ens han ensenyat i aportat moltes experiències i molta cultura. Tot plegat serveix per 
respectar-nos i ser persones com cal. No ens podem queixar.”

“Després del nostre pas per l’escola Cor de Maria hem arribat a l’últim esglaó. Òbviament, 
aquest curs serà el més complicat i el que ens exigirà més esforç i dedicació. Tot això no seria 
possible sense l’ajuda del nostre tutor i de tot l’equip docent. Però sens dubte el més complicat 
serà deixar enrere tots els records i bons moments viscuts.
Ara esperem que la família, professors, amics i tothom que ens estima ens doni suport i totes 
les expectatives personals es puguin dur a terme.
Ah!, tenim molt clar que qui matina fa farina.”

“De cara al futur, les nostres expectatives són bones. Les afrontem amb ganes però, alhora, 
amb por. Alguns de nosaltres estem indecisos i ens fem moltes preguntes... D’altres ho tenim 
molt més clar.
Com a persones ens podrem equivocar però, com diu el tutor, sempre som a temps de refer i 
rectificar el nostre camí.”

Ens sentim afortunats de poder estudiar
i viure on ho fem i ens adonem 
que hi ha molta gent que ens estima. 

Moltes gràcies!.
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