
Bona vesprada:

Sr  director  i  equip  directiu  de  l’IES  Penyagolosa,  professors  i  professores,

personal no docent, alumnes de 2n de Batxillerat, pares, mares i demés familiars.

Voldria  centrar les meues paraules en allò que ens ha ajuntat  a tots nosaltres

durant aquests darrers anys, i que ens ha fet tenir un sentiment de pertànyer a un lloc

comú,  el  nostre  institut:  El  Penyagolosa,  del  que  em sento  molt  orgullosa  d’haver

format part, al igual com pense que vosaltres també us ho sentiu.

Durant  els  darrers  14  cursos  he  impartit  classes  de  Física  i  Química  a  l’IES

Penyagolosa,  institut  emblemàtic  de Castelló  amb 57 anys d’història.  Es crea com el

primer institut públic femení de Castelló en una època on l’ensenyament estava separat

per  sexes,  i  sempre ha estat  un institut  de referència,  tant  en els  àmbits  lingüístics  i

humanístics, com científics i tecnològics i, últimament també esportius.

Porta una llarga trajectòria de participació i obtenció de premis en Olimpíades en

moltes i diverses especialitats, participació i organització de proves Cangur, on sempre hi

ha alumnes del nostre centre entre els primers classificats, certàmens literaris i artístics,

projectes d’investigació premiats per les universitats i altres organismes, intercanvis amb

altres països...Tot açò aporta vivències que incorporen inquietuds i valors, que van més

enllà de la important formació que es dóna a l’aula.

Però un institut és sobre tot la seua gent, les persones que fan que tot el que hem

dit  abans siga possible,  començant  per  una Direcció  que marque les  actuacions que

donen el  senyal  d’identitat  del  projecte que com a institut  es vol  desenvolupar,  i  que

proporcione les eines adequades per poder aconseguir-ho.

Tenir un bon ambient de treball és una condició indispensable per  treballar a gust.

Pense que tenim un treball privilegiat, encara de vegades desconegut i poc valorat per

una part de la societat, i que ens ha portat molts d’anys d’estudi, però en el que cadascú

podem aportar el millor de nosaltres per a sumar i construir un projecte educatiu conjunt. 

Són  moltes  les  persones que  coneixem al  llarg  dels  anys,  que  ens permeten

enriquir-nos a nivell personal, i aprendre a nivell professional. De companys passen a ser

amics.

No deixem que determinades decisions alienes ens facen perdre mai les ganes

d’aprendre ni la il·lusió per ensenyar.



En aquest acomiadament voldria recordar a tots aquells que em van acollir quan

vaig arribar a aquest institut l’any 2007, i als que es van incorporar després. Ha estat un

veritable plaer treballar amb vosaltres. 

I  agrair  al  meu  Departament:  des  d’  aquelles  persones  que  van  posar  els

fonaments com Fernando Latre, a Manuela que els va consolidar, i a Rosa amb qui he

treballat des de l’any 2000..., crec que hem format un bon equip...i també a Maria, Ana i

Cristina per haver-se involucrat i haver-lo continuat.

Però  especialment  a  aquells  companys  i  amics  que  en  el  dia  d’avui  també

s’acomiaden oficialment del centre: Rafa Cabrera, Santi Cantavella, Javier Masó, Carmen

Sanz, Rosa Barrachina, Èmpar Pérez i Mar Adiego. Alguns ja hem començat a gaudir del

temps i els altres ara començareu. Els millors desitjos per a tots.

Mai hem d’oblidar per a qui treballem, treballem per als alumnes, treballem per a

donar-los una formació acadèmica de qualitat i contribuir a la seua formació humana.

Normalment veniu a l’institut amb 12 anys, uns xiquets i xiquetes, i marxeu amb

18, tots uns joves. En només aquests 6 anys es produeix un gran canvi en la vostra vida,

passeu ací, a l’institut l’adolescència, etapa plena d’inquietuds, mancances, conflictes i

necessitats i que deixa una empremta important en el vostre desenvolupament posterior.

Ara els alumnes ací presents comenceu una nova etapa de la vostra vida, un punt

i apart en alguns aspectes i seguit en altres. Punt i a part perquè alguns canviareu de

ciutat, coneixereu nous companys, fareu nous amics, i punt i seguit perquè allò que heu

viscut  tots aquests anys a l’escola,  i  posteriorment a l’institut  sempre formarà part  de

vosaltres.

Esperem que en aquest temps que heu estat ací amb nosaltres, a més de donar-

vos  una bona  formació  acadèmica,  que  us  permeta  continuar  els  vostres  estudis  de

manera satisfactòria,  també hagem pogut  contribuir  a  la  vostra formació personal,  us

hagem transmès valors positius, com el sentit de l’esforç, de la responsabilitat, del treball

en equip, de la solidaritat...i també uns hagem donat suport en els moments difícils.....

Moments difícils tant individuals com col·lectius. Us ha tocat cursar el batxillerat en

una situació complicada, una pandèmia a nivell global, que ens ha fet adaptar-nos a tots

a les noves circumstàncies, sobre la marxa. Des del confinament del darrer trimestre del

curs passat, on mitjançant les comunicacions i les classes on-line, vàrem poder seguir en

contacte i avançar malgrat les dificultats, i conèixer aspectes més personals de cadascú



de nosaltres, en vore per exemple, gats per damunt les taules, gossos lladrant, pares i

mares que obrien la porta,... mentre donàvem classe; fins a la nova normalitat d’aquest

curs, amb mascaretes, distància de seguretat, neteja de taules, classes en streaming per

als confinats...., res ha estat normal. Però heu sabut tirar endavant. Esperem que açò

acabe prompte i puguem tornar tots a una normalitat sense COVID.

Us desitgem de tot cor que sigueu molt feliços en la vida, que us sentiu realitzats

en allò que trieu, que poseu estima en el que feu, en els que us envolten i en vosaltres

mateixos, que no pergueu mai de vista el que sou i tot el que teniu de positiu.

Com tampoc heu de perdre mai de vista el que teniu darrere vostre, eixes famílies

que avui no han pogut estar presents ací, però que des de casa estan seguint aquest

acte, sense perdre’s un segon per a vore si ix el seu fill, la seua filla, el seu net, la seua

germana... Famílies que sempre que han pogut us han acompanyat, i han establert una

col·laboració amb l’institut, per entre tots contribuir a la vostra formació.

Per acabar, personalment, voldria donar les gràcies, en primer lloc als meus pares

i als meus mestres per haver orientat el meu futur vers els estudis, en un temps i en un

lloc, on no hi havia moltes xiques que estudiaren, després a la meua família per recolzar

sempre les meues decisions professionals. I per acabar als meus companys i amics, i als

meus  alumnes  i  les  seues  famílies,  que  m`han  fet,  gaudir  de  la  faena  i  sentir-me

respectada, valorada, estimada, i acompanyada. Moltes gràcies a tots.

US ESTIME !!!!!!


