
12 de Setembre de 2015, les vacances havien acabat i tocava tornar a l’institut, encara 

emocionats per les vacances, ens tornàvem a reunir amb els companys i amics. 

Com tots els començaments difícils, arribàvem a classe expectants per saber qui seria el nostre 

tutor, quines assignatures tindríem, quins companys coneixeríem,... Però per molt estrany que 

ens sembles tot al primer moment, de mica en mica, amb el pas de les primeres hores ens vam 

anar coneixent, i en aquell moment emprendríem un viatge de dos anys. 

Compravenda, tresoreria, recursos humans, anglès, empresa i administració, i tantes i tantes 

assignatures que ens feien por, segurament pels noms, però que en descobrir-les ens vam 

adonar que tampoc no ens sonaven tan estranyes, que potser tan sols era una por passatgera. 

Les classes anaven passant i tot i els moments tensos, ho vam superar i vam aconseguir arribar 

a l’estiu, ens sabia greu dir adéu, però tan sols era per un instant, ens quedaven els records 

viscuts dins d’aquella aula: l’altura de la Eva, cada vegada que engegava el projector, 

mecanografia amb la Carme, els primers assentaments amb la Dolors, els apunts de la Maricel, 

i els ensurts del Gerard, segurament era perquè no ens adormíssim, en definitiva el que teníem 

eren bons records. 

El Setembre es tornava a acostar i teníem ganes de retrobar-nos de nou, aquesta vegada ja no 

teníem els nervis dels companys, però sí dels professors, en coneixíem de nous, assignatures 

noves, i altres ja conegudes, però en fi, res canviava. 

12 de Setembre de 2016, aquesta vegada sí, tots emocionats perquè ja era l’últim any. 

Recordem el primer dia de curs, l’arribada enèrgica de la Cristina, i els tips de riure que ens 

hem fet amb ella, hem creat una empresa i hem treballat en ella, però el que hem fet millor és 

passar bons moments, i aprendre a emocionar-nos. 

Continuàvem el curs amb una persona nova, l’Oriol, que ha resultat que ens ha ensenyat d’una 

manera entenedora el que es la formació i orientació laboral. Entremig de tot això 

començàvem les pràctiques, i la cosa es començava a complicar. Però iniciàvem el dilluns amb 

la Pilar que ens aportava positivisme i ens ensenyava a comunicar-nos.  

També hem conegut el nostre amic ordinador de la mà del Jordi, que ens duia fins les 

entranyes del maquinari i ens ensenyava xips i circuits impresos. 

I ara toca dir adéu, no és per sempre, perquè ens enduem les butxaques plenes de coses que 

ens serviran a la vida, coneixements i maneres de relacionar-nos que ens obriran les portes al 

món, ens queda molt viatge per endavant però en el record ens quedarà els consells i els 

moments viscuts aquests dos anys. 

Ens veiem aviat. 

Gràcies a tots. 

 

 

 


