
ACOMIADAMENT 2017

Pares i mares, professorat, alumnat, familiars, amics, a tots molt bona nit i 
benvinguts a l'acte d'acomiadament de la promoció 2011/2017 de l'IES “Penyagolosa”.

Abans de res, vullc aprofitar aquest acte públic, solemne, obert, per donar les 
gràcies als meus companys del Claustre , als pares i mares, a l“alumnat, a tota la 
comunitat educativa de l“IES PENYAGOLOSA , que ens ha renovat la confiança per 
continuar quatre anys més en la direcció del Centre i agraïr molt especialment a Ana 
Mollar i Rosa Salvador, cap d“estudis i vicedirectora, per els anys de feina conjunta. Les
ganes, la força, la dedicació, dic més, la passió que fiquen en el seu treball ha sigut 
encomiable i tot un ejemple per a tots els que han tingut el repte i el plaer de treballar 
amb elles i d“estar a la seua altura. Moltres gràcies i gràcies, també, a Juanjo Barahona 
y Rafa Cabrera, un matemàtic i un humanista,bona combinació, els dos companys que 
tinc l“honor que m“acompanyen en aquesta nova singladura.

Tant en aquest etapa com en la passada, continuarem en la nostra línia de 
ensenyar i de formar, continuar amb el convenciment de que eduquem per a la vida, no 
per a l“escola, de que ensenyar a ser lliures es ensenyar a ser responsables i que la més 
autèntica missió de l“educació és ajudar a creixer i per això cal que els alumnes troben 
en nosaltres, família i professorat, un punt al que agarrar-se, és clar, però un punt també 
que els ofereisca resistencia i per això, en alguna que altra ocasió, hem de saber dir que 
no.

Avuí és el darrer día i us deseitgem el millor. M“agradaria que haguereu aprés 
moltes coses, però m“agradaria també que haguereu començat a apendre a ser ciutadans 
perque l“educació del jo social, del ciutadà ens fa més falta que maí. Del jo entronitzat i 
únic de les nostres societats individualistes cal tornar al nosaltres i l“àmbit on es tenim 
que trovar és l“àmbit de la nostra mutua, comú i compartida condició de ciutadans que 
conviuen i es reconiexen en l“esfera pública de la societat democràtica. No importa el 
pais d“orige, la etnia, la identitat sexual, el color de la pell, l“estatus social, el Deu al qui
preguem,o les conviccions en que ens reafirmem. Tot som ciutadans!

Permeteu-me també que per acabar, desitge el millor als companys que aquest 
any s“han jubilat: Fernando Aznar, professor de música, Amparo Barberà, de 
matemàtiques i Montse Ferrer, encara en actiu, de valencià. Ja ho commemorarem junts,
però és també just i de llei que en aquest acte davant de la comunitat educativa els 
donem el més cordial acomiadament.Són de la generació del qui es parla, molt 
probablement la primera generació d“universitaris de les nostres families, crescuts en 



les darreries del franquisme i professionals que han viscut l´ ensenyament públic amb 
veracitat i vehemencia. Han sentit la importància del que feian i han gaudit d“aquesta 
experiència única que suposa ensenyar i que t“escolten. Val la pena. Com la pena ha 
valgut tots aquestos anys vostes d“entrega i dedicació per l“ alumnat d“aquest centre. 
Gràcies.

No vulguera acabar l“acte sense tindre un emotiu record per al nostre benvolgut 
company José Luis de Miguel que enguany ens ha deixat definitivament. En la revista 
de final de curs tindrem un carinyos record per a ell. Moltes gràcies i bona nit.


