
I AIXÍ... 

  

I així, entre un mar de sentiments aquest curs arriba a la seva fi. Certament hem viscut les 

darreres setmanes amb incertesa, amb incredulitat, amb por, però sempre amb esperança i amb 

el convenciment que més aviat que tard les nostres vides tornarien a ser el que eren abans. Han 

estat uns moments difícils, i moltíssima gent arreu de tot el món ha patit la pèrdua d’algun ésser 

estimat, fins i tot gent propera i coneguda per a nosaltres ens ha deixat. Això ha estat una lliçó 

de vida i espero que vosaltres, que sou el nostre futur, mai ho oblideu. No oblideu tot el que 

aquesta situació ens ha ensenyat, no oblideu els metges i les metgesses, els infermers i les 

infermeres, els auxiliars i les auxiliars, els aplaudiments a les 20h, els voluntaris i les voluntàries, 

els professors i les professores, el confinament, les videotrucades, la pèrdua de la llibertat, la 

por i la tristesa, la pèrdua de milions i milions de persones.   

Però no tot ha estat negatiu, el Covid 19 també ens ha portat coses molt positives. Ens ha donat 

temps, temps per pensar, temps per reflexionar, temps per mirar al nostre interior, temps per 

entendre quines són les coses realment importants a la vida. Com vau dir vosaltres fa dos dies a 

la última videotrucada, aquesta pandèmia ens ha ensenyat a ser empàtics, ens ha ensenyat a 

conviure millor, el significat de la paraula família, ens ha ensenyat a estimar-nos més i millor, a 

millorar com a persones i a desenvolupar noves habilitats; les noves tecnologies, les classes i els 

deures virtuals, el drive, el gmail, el blinklearning, fins i tot a gravar-nos fent educació física o 

una exposició en anglès. Hem convertit les nostres cases en cuines de Master-chef, en pistes de 

ball, en camps de futbol, en camps de bàsquet, en aules d’escoles i d’universitats, en llars 

d’infants, en parcs, en cinemes, en teatres, en aules d’art i pintura, en un gimnàs i mil coses més! 

Ha estat un curs difícil però també molt especial i ple d’aprenentatges. Esperem que sempre 

recordeu el vostre curs de 5è amb carinyo i amb un títol gran i poderós: EL RESPECTE. És el 

valor que hem intentat ensenyar-vos des del primer dia. Respecte cap a l’altre, el respecte a la 

dona, a la igualtat de gèneres, el respecte a la diversitat de religions, a la diversitat de cultures, 

el respecte a tots els colors de pell, a tots els cossos, el respecte cap al nostre planeta, i 

sobretot el respecte a vosaltres mateixos. Esperem que hagueu après a ser millors persones. Si 

penseu que ho heu aconseguit, si penseu que heu après a respectar, si esteu orgullosos i 

orgulloses de vosaltres, llavors, estem tots aprovadíssims. 

Bon estiu nens i nenes, gaudiu, jugueu i crideu, crideu tant alt que ningú mai s’oblidi de vosaltres! 

  

Us estimem 

  

Les vostres mestres,  

Naiara i Marta 


