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Pares  i  mares,  professorat,  alumnat,  familiars,  amics,:  a  tots  molt  bona  nit  i

benvinguts a l'acte d'acomiadament de la promoció 2010/2016 de l'IES “Penyagolosa”.

Els meus bons alumnes em permetran una darrera cita del gran Plató. Com han vist

l'IES Penyagolosa té  el  gran honor  de rebré tots  els anys ací,  «live»,  «en viu» i  «en

directe», no tant sols a ell, sinó també Kant. Però parlant d'honors i privilegis hi han de

més  importants.  El  darrer  divendres  el  Rector  de  l'UJI  repartia  les  medalles  de  les

Olimpíades i també enguany i van....uns quants érem l'Institut de tota la província amb

més guanyadors de medalles, cinc en total: tres, (repeteix tres!) en Història i Patrimoni,

una en Física i una en Biologia. També hem aconseguit el quart lloc en Matemàtiques i

en Física. Però no tant sols això, com demà és la final de la Champions, cal recordar que

aquest  centre  també  va  guanyar  una  champions,  una  champions  del  saber  i  del

coneixement: Una medalla d'Or en l'Olimpíada Europea de Ciències (EUSO).

Plató, el gran filòsof atenenc diu que aquells educats per la polis haurien de tornar a

la Polis, a la societat, quelcom del que ella ha fet per ells, alguna part del que ella els ha

donat.  És  un  ús  social,  públic,  col·lectiu,  comunitari  de  l'educació  que  en  temps

d'individualisme i privacitat desbocada no està de més recordar. Ací estem avui les dues

grans instàncies educatives de la polis: la família i l'escola. Hi ha altres: els programadors

de  televisió,  per  exemple.  Però  aquestos,  sobre  tot  els  d'algunes,  en  lloc  de  formar

deformen i en lloc d'educar deseduquen. Esteu prop dels divuit anys, de la majoria d'edat.

I nosaltres, família i Institut, podríem fer nostres avuí, en esta nit simbòlica i especial, les

paraules del Lazarillo: «Criado te he y en buen amo te he puesto, ¡válete por tí!».

La  influència  nostra  a  partir  d'aquesta  nit  començarà  a  minvar,  valgueu-vos  per

vosaltres  mateixos,  continueu  formant-vos.  Estem en  la  societat  del  coneixement,  en

l'aprenentatge al llarg de la vida, en les societats que aprenen. La formació és cabdal i,

com repetim tots els anys i les estadístiques ho reafirmen, la possibilitat d'accedir al món

laboral està en relació directa a la formació. Un pedagog espanyol, capdavanter en totes

aquestes qüestions de què us parle, José Antonio Marina, en el seu darrer llibre que té

com a títol  «Despertad al  diplodocus.  Una conspiración educativa para transformar la

escuela y todo lo demás fa una dedicatòria encertadíssima i que s'inclou en eixa vessant

humanista de l'educació:



«Aylan Kurdi,un niño que murió ahogado cuando su família

intentaba llegar a las costas de Turquí a.Tengo su fotografía, que

dio  la  vuelta  al  mundo  frente  a  mí.  Me  produce  una  enorme

tristeza, porque no quiero olvidarle. En este libro vamos a hablar

de educación. La minúscula figura del desamparado Aylan frente

a la inmensidad del mar, tumbado boca abajo, muy formal, con

los bracitos pegados al cuerpo, con mucha compostura, como si

no quisiera molestar,  nos está lanzando unmensaje muy claro.

Ante todo lo que tenemos que aprender es humanidad».

Humanitat,  hàbits,  actituds:  això és,  a banda de les seues matèries,  el  que han

ensenyat al llarg de molts anys els amics i amigues que enguany es jubilen i que reben

l'homenatge i la consideració de tota la comunitat educativa de l'IES Penyagolosa. Moltes

gràcies  a  Manel  Collado,  Luis  Huerta,  José  Luis  Miguel  i  Marga  Suárez.  Vosaltres,

alumnat, sou part de la seua obra. Un fort aplaudiment per a ells. Moltes gràcies i bona nit.


