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Bon dia a tots: professors, companys i famílies,
Ahir vam finalitzar una etapa, el Batxillerat, en la qual ens vam endinsar ara ja fa dos anys.
Dos anys que han estat plens de reptes que hem aconseguit anar superant pas a pas;
d’alegries però també d’alguna decepció, d’esforç i de superació tot adquirint nous
coneixements que ens han fet créixer tan acadèmicament com personal.
Una etapa en la qual potser hem rebut més del que hem donat, i és per aquest motiu que
avui volem donar les gràcies a tots aquells que hi han contribuït. Als professors per prepararnos pel futur cada vegada més proper. Vosaltres heu estat el pilar en el qual s’ha sustentat la
nostra educació, i el vostre paper ha estat fonamental pel nostre creixement. De la mateixa
manera, el vostre acompanyament ens ha transmès confiança en els moments més difícils.
Així que, professors i professores de la ESO i Batxillerat, també els que malauradament ens
van deixar: Merche, Isabel Gatell i Tomàs, i a l’Anna Torrelles, la Isabel Sorribes i l’Àngels
Pelaez, tutores fins a 4rt, moltes gràcies a tots. El nostre agraïment especial a la nostra tutora,
la Teresa Vilanova, que ha estat la nostra mama a mitja jornada. El teu ajut ha anat molt més
enllà de l’àmbit acadèmic i t’estarem eternament agraïts.
També volem donar les gràcies a la direcció del centre per tot el suport d’aquests anys. I
finalment, a vosaltres, pares i mares que, malgrat no ser tots avui aquí, perquè l’acte es fa al
matí i no al vespre, ens heu acompanyat, estimat incondicionalment i amb el vostre
compromís i sacrifici ens heu fet costat en les decisions que hem anat prenent en cada
moment.
Des d’aquí volem desitjar sort a tots els alumnes, especialment als de 4rt d’ESO i Segon de
Cicle Formatiu, que igual que nosaltres, estan a punt de començar una nova etapa.
Finalment, ens adonem que ara ens trobem en un moment de la vida on valorem que
equivocar-nos ens ajuda a créixer i que ser capaços de canviar d’idees, és un avantatge, no un
inconvenient perquè res és permanent i definitiu.
Moltes gràcies. I ara ens agradaria que la nostra tutora, la Teresa Vilanova, pugés a l’escenari.

