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Diu un conte africà que… 

… “un antropòleg  va proposar un joc als nens d’una tribu africana. Va posar un cistell ple de 

fruites prop d’un arbre i va dir als nens que aquell qui arribés primer guanyaria tota la fruita que 

hi havia. 

Quan va donar la senyal de sortida, ell pensava que tots els nens sortirien corrent però, aquests 

es van agafar de les mans i van començar a córrer junts. Quan van arribar al cistell van agafar 

tots el premi de la fruita i es van asseure a fi de gaudir del premi tots plegats. 

Estranyat, l’antropòleg els va preguntar per què havien corregut d’aquella manera quan només 

un d’ells podia haver guanyat el premi si arribava el primer. Els nens li van respondre: Ubuntu, 

cap de nosaltres hauria pogut ser feliç ell sol amb tota la fruita si els demés estaven tristos i 

sense res”. 

Ubuntu: aquesta paraula significa “Jo sóc perquè nosaltres som”. A l’Àfrica aquesta paraula 

s’utilitza per definir el concepte d’humanitat. 

 Així m’he sentit aquest curs amb vosaltres. Per a mi, tots i totes sou igual d’especials amb els 

vostres “ets i uts”, és a dir, amb les vostres peculiaritats. Per a mi, el premi sou vosaltres. He 

aprés a tenir més paciència, a emocionar-me, a riure moltíssim, a controlar-me. En definitiva, 

m’he fet un poc més humana. Sols puc donar-vos les gràcies per deixar-me entrar a formar part 

d’aquesta gran família. Una abraçada fortíssima i feu bondat. 

Rocío Tormo Santosjuanes 

 

 

 

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 

 

  

 


