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ACOMIADAMENT DEL CURS 2019-2020 al grup 2n batxillerat d’Art. 

El color dels somnis... és indeterminat. Quina és la forma de la teua por? El ritme de la 

música que flueix calladament per tu, constant. Les teues il·lusions , què textura? Els anhels 

en una línia d’horitzó cap a la que no deixes de mirar ... I tot és ara, en este mateix instant 

que estàs llegint i que ja... és un sfumato. 

Leonardo, Sofonisba, Rembrandt i Tiziano,  també Caravaggio,  Elizabeth Vigée Lebrun i Van 

Gogh,  sense oblidar a Francis Bacon, Zaha Hadid, Rothko o Piet Mondrian....i tants 

altres...Aquests noms i molts més estan ja en el vostre bagatge de coneixements.... 

Heu aprés a estimar l’art i  per tant, les expressions humanes amb sentit crític i sobre tot, 

respecte, i heu descobert, a voltes amb sorpresa, que eren models per a vosaltres,  per 

entendre el mon de fora i sobre tot de dins. 

Tots estos artistes van ser persones, que van viure i van treballar, i que han deixat una 

petjada d’ inspiració, humanitat, creativitat... 

 Alguns, potser tots, no ho tenien fàcil, van patir incomprensió per la seua naturalesa, pel seu 

gènere, per la seua nacionalitat, idioma o origen, pel seu sentir.  

Van passar, també ells, pandèmies (Tiziano va morir de la pesta i El Bosco del còlera) van 

arribar a  situacions límit i doloroses, van sofrir pèrdues... 

Alguns van poder tindre una formació, D’altres van ser autodidactes. A moltes dones els van 

vetar l’accés a les acadèmies o es van convertir en ajudants, secretàries o esposes sense 

nom.. A alguns els van admirar en vida i d’altres van rebre burles i negació. 

Però totes elles i  ells tenien un denominador comú: una força interna que els portava a la 

independència creativa, al treball personal i al retrobament intern i imprescindible amb la 

seua pròpia identitat. 

Quan es pregunteu sobre el sentit de la vida, la qüestió és molt simple: Per contribuir a fer 

un mon millor...i ja està. Per a alguns serà una idea romàntica, per a altres una utopia i per a 

nosaltres una contribució vital i necessària. 

Ara i avui, més enllà de les qualificacions, hem de preguntar-nos, cada ú, què hem fet 

nosaltres, per descobrir-nos, per arribar a ser persones completes i autònomes, 

respectuoses i al mateix temps preparades, amb una actitud innovadora, activa i al mateix 

temps, reflexiva. 

La raó ens guiarà però també la intuïció . David Hockney, artista britànic encara viu, que al 

llarg de la pandèmia actual va estar pintant flors com a símbol d’esperança, un dels més 

cotitzats en el mon de l’art, va dir:  



 

No es pot treballar intencionadament. Els descobriments naixen del que et passa per dins, no 

necessites saber en què consisteix; treballes intuïtivament. No em preocupa que el camí siga 

o no l'adequat, ni penso  en la possibilitat de fracassar. Senzillament vaig aprenent i segueixo  

avant. Així ho veig jo. 

Totes i tots vosaltres heu de seguir el vostre camí,  al mon de la Música, del Disseny, de la 

Formació professional, de les Belles arts, de l’Audiovisual, de l’Art dramàtic ,...no heu de 

tindre por al fracàs, a no aconseguir els objectius de manera immediata, perquè la vida és 

molt més que un bon currículum i un bon cotxe i tot el que pugueu viure té un sentit per a 

créixer com a persones, com a professionals i fer d’este mon un espai un poc més amable on 

pugueu aportar bellesa i humanitat. 

I per acabar i citant a  Joanne Rowling ( més coneguda com J.K. Rowling) Són les nostres 

decisions les que mostren qui som realment, més que les nostres habilitats. 

I així és, preneu el protagonisme de la vostra vida, per vosaltres mateix, ja és l’hora, 

prengueu les vostres decisions i sigueu conseqüents...amb agraïment a totes i tots els que 

han estat al vostre costat, mares i pares, familiars, profes i molts altres. Ser PERSONES amb 

majúscules, amb empatia i curiositat per conèixer i aprendre...no n’hi a més.  

Que tingueu un camí ric i que treballeu per SER i compartir.  

Bon viatge de la vida!!!  

 

Amb tota la meua estima, de Mercè Gisbert T.  

tutora de 2n batxillerat d’Arts 

(Recordeu els quadres El viatge de la vida del pintor romàntic Thomas Cole?) 

 

 

Comiat del curs que ja sempre serà el del coronavirus 

Benvolguts i benvolgudes, 

La pandèmia de COVID-19 va obligar a tancar la porta de les escoles provocant una 

situació sense precedents que ens va obligar a continuar aprenent, i a viure, en una 

situació inèdita.  

Durant aquests mesos de final de curs, ens hem trobat obstacles i entrebancs que hem 

tractat de superar de la millor manera possible. Si repassem tot el que hem fet, 

segurament ho podríem haver fet millor (o diferent) però hem comprovat que entre tots 

la feina és més fàcil i també que tots junts, fent pinya, ho hem pogut aconseguir. 



 

No és hora de continuar mirant enrere sinó de posar ja la vista en el futur i passar pàgina 

d’aquest curs que ja sempre serà el del coronavirus.  

Però no podem tancar el curs sense agrair, primer que res, la col·laboració de totes les 

famílies, l’esforç de l’alumnat i la dedicació del professorat durant aquesta etapa tan 

complicada del confinament i de la suspensió de les activitats presencials al centre. 

Espere  de tot cor que aquesta situació que hem patit, i que esperem que no es torne a 

produir, ens servisca per aprendre i per millorar totes les coses que hem vist que no 

estem fent bé. No ens queda altra opció, si volem continuar gaudint d’aquest meravellós 

planeta, que assumir el compromís per treballar en la construcció d’una societat més 

justa, igualitària i sostenible. 

Com escola associada UNESCO, el lema Transformar l’educació per transformar el món 
implica el compromís del nostre centre amb una educació que ens facilite aprendre a 
canviar el món per viure en un món millor i amb una educació vinculada amb 
l’assoliment dels 17  Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en aquesta 
transformació positiva del planeta. Us anime a col·laborar en el canvi que necessita la 
nostra societat. 
 
Finalment, vull acomidar-me de vosaltres demanant-vos que guardeu els bons records, 
les imatges de tot el que hem viscut al centre, posant en valor tots els bons moments 
que hem compartit i que ningú podrà esborrar i ens podrà prendre. 
 
Guardem per sempre al nostre cor totes les experiències que ens han enriquit i ens han 
fet crèixer  com a persones. Tots hem aportat el millor de nosaltres. Continueu aprenent 
sempre, continueu ajudant-vos i cuidant-vos i que el vostre nou camí continue essent 
plaent.  
 
Molta sort i felicitacions als nous graduats i graduades en Secundària així com als nous i 
noves Batxillers! 
 

Jesús Martínez Vargas 

Juny de 2020 

 

  

 


