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DISCURS DE COMIAT 

CURS 2020/2021(16.06.2021) 

 

 

 

Benvolgut alumnat i benvolguts companys i companyes, 
  
Avui celebrem la fi d’un curs acadèmic molt especial. Per sobre de tot, és 

especial per la promoció que va entrar a l’institut l’any el setembre del 2017 i 

que tanca la seva etapa al centre. També molt especial per tota la situació de 

pandèmia viscuda.  

Un curs acadèmic és una suma de mesos, on els dies passen a poc a poc i les 

setmanes passen volant. Un any on han passat moltes coses. Els principals 

objectius han estat: 

1r. Continuar millorant els resultats acadèmics del centre. Un cop més amb 

resultats superiors a la mitjana de Catalunya en centres de la nostra categoria 

en les proves de CCBB. 

2n. Enfortir la convivència. Un any on sempre s’han aconseguit acords entre les 

famílies i l'institut. On la confiança cap als professionals del centre creix i es 

consolida. Us en dono les gràcies, perquè anem plegats! 

3r. Reforçar la cohesió en el nostre entorn més proper. Un any més el nostre 

alumnat s’ha abocat en les activitats organitzades per les entitats dels dos 

municipis. El projecte d’ “Aprenentatge per servei” ha permès que el voluntariat 

dels nostres joves treballi per millorar  la feina del teixit associatiu local. Hi ha 

estat un nou èxit! 

4t. Lluitar contra el canvi climàtic. Fonamentada en dues accions: 

1era. La recollida selectiva dels residus a l'institut amb l’ajuda de tothom 

(PAS, Professorat i amb l’alumnat). 

2ona. Una iniciativa liderada per l’ AMPA del centre (ensenyes el Book 

and Roll), un regal de l'AMPA, lliurat a les tutories i que persegueix la 

reducció dels residus. Deixem d'utilitzar el paper de plata i/o el celofan. 

Cal militar en aquesta lluita a favor del medi ambient i fugir de la tradició i 

de la zona de confort. No n'hi ha prou amb reciclar. Cal eliminar 

residus!!! 

5è. Implantar un canvi metodològic. El docent és ben conscient que no és 

l’única font de coneixement. Ensenyem amb noves metodologies d'aula i amb 

molta tecnologia. La tecnologia ha entrat amb molta força al nostre centre. 
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Tenim una bona dotació tecnològica que continuarà creixent els propers anys: 

més pantalles tàctils interactives, millor xarxa wi-fi, més recursos tecnològics al 

servei dels docents i de l’alumnat. Sempre una tecnologia humanitzada i no 

com una pedra a la sabata. Recordeu la dita: Una bona eina per fer una bona 

feina!!! 

6è. Millorar la comunicació amb les famílies. Amb una implantació molt alta de 

l’ús de l'aplicació app Ieduca Tokapp propera al 95%.  Canal per informar a les 

famílies de forma més ràpida i còmode i facilitar el pagament sense 

desplaçaments al banc ni necessitat de fer transferències. 

Voldria felicitar la feina feta pels meus companys i companyes docents i agrair-

los el suport en aquest curs escolar tan singular. Del seu entusiasme i la seva 

professionalitat  tots en sortim beneficiats. Disposem d'un equip docent amb 

Zero resistència al canvi i un 10 en implicació i treball. 

Malgrat la polèmica constant dels mitjans de comunicació: us puc dir ben alt 

que estic orgullós de ser fill de l'escola pública i defensa d'un servei públic de 

qualitat. 

I ara sí …En especial a la promoció que marxa: 

Benvolgut alumnat sabem que no ha estat fàcil arribar fins aquí. Moltes hores 

de treball invertides i tantes altres de son a compte!!! 

Aviat podreu dir que heu finalitzat l’etapa obligatòria. Ara comenceu una nova 

etapa educativa. La post obligatòria o altrament dita “voluntària”. Aquesta 

formació molt més especialitzada té la característica de no acabar mai si un no 

ho vol. Formació continuada, eterna. No finalitza mai!!! L'aprenentatge és un 

tresor que acompanya el seu propietari durant tota la vida. No ho oblideu!!! 

Sabem que molts dels continguts que us hem ensenyat no tindran molta 

vigència, ni ús en les noves vides que us esperen. Les feines del futur no les 

coneixem ara en el present, però de ben segur que us hem donat les eines per 

aprendre nous continguts que us serviran de per vida: el treball en equip, el 

respecte, la puntualitat, ser flexibles, tolerants i crítics... A tall d'exemple, 

podríem dir: 

- Sou un grup molt ben cohesionat. Heu batut totes les previsions en les 

sortides escolars. Passareu a la història del centre com el grup més nombrós 

en els viatges amb nits fora de casa (esquiada i també viatge a l'Estartit). 

- Sou la promoció que ha fet del mòbil una peça de roba imprescindible!! L‘hem 

vist de cinturó, de braçalet… 
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- També heu estat la promoció més arriscada amb la imatge personal. Mai hem 

vist tants cabells tintats com en la vostra promoció. Colors liles, blaus, 

vermells… gairebé l’arc de sant Martí!!! 

  

Però sobretot, us volem donar les gràcies per: 

- Fer-nos uns docents més pacients, no sabeu la paciència que hem invertit en 

vosaltres!!!  

Finalment, no voldria acomiadar-me sense desitjar-vos tota la sort del món. La 

vostra sort serà també la nostra. I aprofitar per demanar-vos que ens vingueu a 

veure, aquest centre serà sempre el vostre i sempre sereu benvinguts i 

benvingudes. Ens agradarà molt saber de vosaltres.  

Treballeu amb entusiasme, somieu en colors, canvieu el món per fer-lo més 

verd i més just. No us conformeu mai. 

Podeu anar amb el cap ben alt i dir que el vostre centre ha estat, és i serà l’ 

Institut de Collbató!!! 

I per acabar, voldria citar: 2020/21 Aristòtil: 

“L’esperança és el somni de l'home despert” 

  

Moltes gràcies i bona festa de graduació!!! 

 


