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CCoommiiaatt  
 
Bona nit a tothom, pares, mares, germans, alumnes de 1r de batxillerat i 
professors que s’han sumat a celebrar aquest acte de comiat als alumnes de 
2n de batxillerat. 
 
Aquesta nit ha de ser per vosaltres una nit per recordar sempre més. I amb 
aquest objectiu els professors, els alumnes de primer de batxillerat i els 
vostres pares han estat treballant i esforçant-se perquè avui surti tot rodó i 
podeu gaudir d’una festa ben especial. 
 
És un dia per recordar la vostra estada a l’Institut. Per a la majoria dels que 
esteu aquí, tot va començar un 15 de setembre de 2004 a les 8:30 del matí, 
quan 121 alumnes de primer, alguns amb autobús i d’altres caminant vau 
aterrar, en el polígon industrial d’Hostalric, davant un Institut en 
barracons. Somiant amb l’arribada a un Institut amb condicions, aquest no 
devia de ser, de ben segur, un bon inici. Tot i això, no quedava més remei 
que adaptar-vos i quan va tocar el timbre uns professors joves, i d’altres no 
tant joves van sortir del 1r barracó (el de direcció i la sala de professors) a 
rebre-us. Els vostres tutors i tutores la Neus Brunet de 1r A, en Lluís 
Molinas a 1r B, la Montse Llagostera a 1r C, en Joaquim Font de 1r D i la 
Pilar Pascual de 1r E, us van acompanyar a les vostres aules. Vau haver de 
travessar tot el passadís. El barracó de les classes de 1r A i 1r B (barracó 6) 
estava situat al final del passadís a la dreta, i al seu costat estava el barracó 
7 amb les aules de 1rC i dues aules més petites de 1rD i 1rE.  
 
Bé, es allà on durant tot un curs vau adaptar-vos als canvis. Tenir molts 
professors (un per matèria). Us haurien de venir a la memòria noms com: 
La Mònica Ruscalleda, en Toni Saiz, la Lourdes Romero, la Carme Morell, 
la Glòria Rigau, en Julio Garcia, en Josep Iglesias, la Carme Boix, la Dolors 
Puig, l’Ester Bartolomé, la Montse Jordà, la Maribel Almagro, en Pau 
Hidalgo, en Josep Turró i la Quimi Viñolas (tots ells juntament amb els 
vostres tutors professors de l’equip docent de primer d’ESO del curs 2004-
2005). Altres canvis importants van ser conèixer i conviure amb altres 
companys d’altres municipis, ser de nou els petits del centre i que no us 
deixessin jugar a l’hora del pati perquè els de segon ho ocupaven tot... 
També al canvi de tenir més deures i més exàmens. No va ser fàcil però ho 
vau aconseguir. 
 
I com cada any, el mes de juny va arribar. La majoria vau passar de curs i 
uns altres van repetir. Al vostres grups s’afegien els repetidors de 2n. 
 
Al setembre, aquest cop uns dies abans, concretament el 12 de setembre a 
les 8.15 del matí (començaven un quart d’hora abans que el curs anterior) 
per fí vau poder estrenar Institut nou. Les vostres aules estaven situades en 
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el pis de dalt. Tot era nou i els primers dies com si fóssiu els “novatos” de 
primer anàveu perduts buscant l’aula d’informàtica, la de dibuix, els 
laboratoris i les aules taller. Per fí disposàvem de gimnàs i de dos patis que 
de seguida vau fer vostres a les hores de pati ( no fos cas que algú, els de 
primer, s’apoderessin de l’espai i us tornéssiu a quedar sense poder jugar). 
 
Aquell any els vostres tutors van ser la Neus Brunet, en Lluís Molinas, la 
Montse Llagostera, la Carme Morell i en Xavier Lluna.  
 
En aquell curs, alguns no tenint prou amb els nous amics fets durant el curs 
anterior, van engrescar-se a participar en l’intercanvi a Breda de Piave amb 
ganes d’aprendre i de fer nous amics a l’estranger. En Lluís Molinas i en 
Josep Iglesias us van acompanyar en aquest viatge del què estic segura que 
en guardeu un bon record. 
 
No tot van ser viatges i patis, que a l’Institut també es ve a aprendre. Així 
que tots els professors i professores es van esmerçar en què milloréssiu els 
vostres coneixements de les diferents matèries. I amb més o menys esforç 
ho van aconseguir, al mes de juny acabàveu un altre curs. En aquelles 
èpoques estava de moda parlar de 1r i 2n cicle. Acabàveu d’assolir el primer 
cicle de l’ESO. 
 
El 12 de setembre de 2006 començàveu el 2n cicle de l’ESO, tan sols 
restaven dos cursos per obtenir el graduat. Els vostres tutors a 3r van ser la 
Natàlia Samsó a 3r A, l’Ester Bayo a 3r B, la Montse Llagostera a 3r C i la 
Vanesa Garcia a 3r D. 
 
I com és costum en aquesta institució el nivell d’exigència anava 
augmentant. Però tot i això amb el vostre treball vau tirar endavant.  
 
Per fi, la primera meta esperada. Arribar a 4t d’ESO. Tan sols un curs més 
per obtenir el graduat. Els vostres tutors i tutores la Laura Pujol a 4t A, 
l’Eva Cabrera a 4tB, en David Ríos a 4tC i en Jaume Carrascosa a 4t D. Amb 
ajuda de tots ells i amb l’ajuda de la Magda Rabassa com a orientadora vau 
acabar el curs amb unes idees més o menys clares sobre els vostres estudis 
posteriors. Alguns van decidir anar a fer Cicles Formatius, d’altres volien 
seguir cursant estudis de batxillerat artístics i se’n va anar a Girona i 
vosaltres vau decidir continuar a l’Institut amb la confiança d’assolir els 
coneixements bàsics per a l’accés al món universitari o de cicles de grau 
superior. 
 
Així, va començar el batxillerat amb molts de canvis. Per fi, ja no teníem 
classes a la tarda.  
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Si el canvi d’exigència de primària a secundària havia estat important, el de 
secundària a batxillerat va ser espectacular. 
 
El primer dia de classe de l’ESO havíem començat les classes després del 
pati. A batxillerat no va ser així. Era important no perdre cap classe i 
després d’una primera hora de tutoria, vau entrar de ple en el que suposava 
fer batxillerat. La organització i la distribució de la matèria ha estat 
essencial. Els exàmens d’avaluació s’havien concentrat en 3 dies i això 
demanava tenir-ho tot controlat en tot moment. Els vostres neguits eren 
escoltats per les vostres tutores l’Eva Cabrera i la Isabel Espinosa que hi van 
posar tot el què estava en les seves mans per millorar i de fer els exàmens 
en 3 dies concentrats es va aconseguir fer-los en dies alterns (tot i que els 
professors no les teníem totes quan els alumnes asseguraven que no 
afectaria al desenvolupament normal de les classes). I també, calia 
començar amb un macroprojecte com el Treball de Recerca, sense saber 
ben bé en què consistia del tot però amb perspectives de ser un treball llarg, 
amb molta exigència i que suposava moltes hores de feina. 
 
Però també vau gaudir d’una setmana de mig relax. Sí, només mig relax 
perquè la sortida a València i Madrid que havien preparat els professors no 
us deixava temps ni per respirar. 
 
Bé, i ara parlem d’aquest curs... 
 
Torneu a l’Institut el 12 de setembre il·lusionats a fer el 2n de batxillerat i 
us trobeu col·locats en unes aules tercermundistes. Vau començar amb 
barracons i acabeu aquest curs també en barracons. La resposta a les 
vostres queixes és que el centre s’ha fet petit i després d’un primer any de 
prova creiem que en aquelles aules han d’anar-hi alumnes grans i 
responsables a qui no se’ls hagi de controlar tot el dia. Així que l’únic que 
podíeu fer és fer-vos vostra l’aula. Poc a poc ho heu anat aconseguint, 
convivint amb més inquilins que habiten al sostre i a les finestres. L’hivern 
ha estat especialment dur i us vau acostumar de nou a l’olor a estufa 
cremada que segurament recordàveu del vostre primer any a l’Institut.  
 
Tot i que no us consolarà del tot, dir-vos que aquí, dins de l’edifici tampoc 
han estat tots a gust i si no em creieu pregunteu els professors de ciències i 
de tecnologia el què han patit als laboratoris i tallers. 
 
Sóc de l’opinió que l’Institut no és l’edifici sinó totes les persones que hi 
conviuen. Tots els professors i la direcció hem intentat crear un bon clima 
de treball i de relació basat en el respecte a tots vosaltres, i en el cas d’haver 
aplicat mesures disciplinàries en algunes ocasions l’objectiu sempre ha 
estat l’aprenentatge de la vostra responsabilitat en el compliment de la 
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normativa de centre. Normativa que el què pretén és assegurar la 
convivència entre tots els que ens relacionem en aquest espai. 
 
Heu tingut molta feina, més si podia ser, que el curs passat i a sobre reduït 
en un més menys de classes. L’exigència del professorat ha estat altíssima 
sempre amb la “història” d’haver de preparar-vos per a la selectivitat. 
També heu acabat, i fet l’exposició oral del TR i com a recompensa heu 
gaudit d’un viatge estressant a Roma . 
 
Fins arribar al dia d’avui. Tot i que no heu estat mai alumnes meus, estic 
del tot segura, posant tota la confiança en el professorat que us ha tingut i 
us ha avaluat, que tots els que heu assolit aquest 2n curs i per tant el 
batxillerat, sou competents i disposeu dels valors que demana actualment 
la societat. Heu assolit les 6 competències bàsiques del batxillerat: la 
competència comunicativa, la competència digital, la competència en la 
gestió i el tractament de la informació, la competència en recerca, la 
competència personal i interpersonal i la competència en el coneixement i 
interacció amb el món. 
 
Amb l’ajuda de les vostres tutores la Isabel Jubany, la Isabel Espinosa i 
d’altres professors, per fi veieu més o menys clares les vostres opcions de 
futur.  
 
Alguns us heu decidit a fer estudis universitaris de Dret, de Matemàtiques, 
de Magisteri, de Biologia Humana, d’Aeronàutica, d’Enginyeria, 
d’Odontologia, de Farmàcia, de Belles Arts, de Filologia i de Periodisme. 
 
D’altres a fer CFCS d’administració de sistemes informàtics, 
d’administració i direcció d’empreses, d’electricitat, d’EF, d’integració 
social. I fins i tot, en el futur, també tindrem un bomber. 
 
Bé, sigui quin sigui el vostre futur, vull encoratjar-vos a no defallir i 
“perseguir” sempre els vostres somnis. Amb esforç i constància s’arriba a 
tot. Desitjar-vos a tots i a totes MOLTA SORT! 
 
Elena Herberg, directora 
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