
Un any més, arriba el comiat 

Com cada any a estes dates celebrem el festival de fi de curs. Un moment molt espe-
rat per tots: els peques desitgen demostrar tot allò del que són capaços i les seues 
famílies volen estar ací per a veure’ls i poder presumir del bé que s'el passen les joies 
de la casa mentres aprenen en l’escola. 

Enguany la celebració va tindre lloc el 25 de juny en la pròpia escola infantil gràcies a 
la coordinació amb l'EATIM de La Xara. Els xiquets i xiquetes de les dos aules de 
l'escola Mestra Vicenta Estela van realitzar dos balls en conjunt, molt divertits i mo-
derns per al delit de tots els assistents a la festa. 

A pesar del respecte que sol imposar pujar-se a un escenari i actuar davant de les mi-
rades de tots (pares, mares, iaios i iaies, germans i cosins…), els nostres peques van 
estar a l'altura i van deixar tots els seus familiars al·lucinats, demostrant que tants i 
tants assajos amb les seues educadores els han favorit per a tindre ja una prometedo-
ra carrera com a ballarins. 

Una vegada finalitzades les actuacions, la classe de “Els mags” es va graduar rebent 
la orla corresponent com a record d'estos primers i importantíssims anys d’escola. 
Cal destacar també que tots portaven un penjoll amb la seua foto, més un birret els 
graduats i la seua mascota els benjamins de la classe de “Els pallassos”. 

Una vegada finalitzat l'acte, tots els assistents s’ho van passar en gran amb les ani-
madores i les seues activitats, que van deixar als alumnes desitjosos d'un més que 
merescut berenar en un dia tan important per a ells com esgotador. 

Al final va haver-hi sorpreses per a tots i les educadores no es podien anar sense el 
seu reconeixement (pel qual se senten enormement agraïdes), així que els papàs i 
mamàs els van entregar un regal a cada una d'elles en una preciosa mostra d’afecte. 

En definitiva, va ser un dia molt emotiu perquè han sigut molts records i experiències 
positives durant estos dos anys i compartir-los tots junts ha sigut la millor manera de 
disfrutar del seu fi. Amb això, només queda dir que els nostres “mags” poden Tornar 
a la seua escola quan vullguen perquè en realitat, açò ha sigut un FINS SEMPRE! 
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