Benvolguts alumnes, famílies, personal d'administració i servei, claustre de professors i
equip directiu:

Com tots (o gairebé tots) sabreu deixo la direcció de l'Escola Daina-Isard i també la
meva feina de docent, em jubilo, però no podré deixar mai del tot l'escola. Aquesta
escola ha estat un projecte important en la meva vida, i abans d'acomiadar-me de
vosaltres, us volia dir algunes coses, quatre concretament:

En primer lloc, dir-vos que estic satisfeta i orgullosa. Satisfeta, perquè des que vaig
començar en aquesta professió, fa més de 40 anys, cada matí m'he llevat amb moltes
ganes de donar el millor de mi perquè, des del primer dia, m'ha agradat molt la meva
feina. Crec que he estat una privilegiada de tenir la millor professió que hi ha: la de
formar persones. Aquests últims dies he estat pensant i fent balanç personal de tots
aquests anys. Se'm posa la pell de gallina de pensar que he estat tutora i he donat
classes de química a uns 1.700 alumnes durant aquests 30 anys en aquesta escola,
sense tenir en compte els 10 anys anteriors en altres centres. M'agrada pensar que he
col·laborat, juntament amb les famílies, el personal d'administració i serveis, els
claustres de professors i els equips directius que han passat per l'escola durant tots
aquests anys, en la formació d'aquestes 1.700 persones i, de manera indirecta, a fer
un món una mica millor. M'omple d'orgull cada cop que em trobo amb un exalumne de
l'escola que és feliç amb la seva vida, amb la seva família, amb la seva feina... Crec
que no ens n'adonem prou de l'impacte positiu i profund que els que ens dediquem al
món de l'ensenyament tenim en la societat a través dels nens als quals dediquem
tantes i tantes hores. Ho he comptat i, des que vaig començar he estat unes 60.000
hores a l'escola. Són moltes hores i, des de la primera a l'última són importants. I em
sento orgullosa dels meus companys. Que ningú us menystingui ni a vosaltres ni a la
nostra tan estimada professió, sou molt bons i una peça clau del projecte.

En segon lloc, m'agradaria agrair a totes les persones que van confiar en mi i em van
embolicar en aquest projecte, i a aquelles persones que van fer tant per l'escola i que
ja no en formen part. I per què no? A tots aquells que no van creure en aquest projecte
i que d'alguna manera ens han fet més forts i millors. Gràcies també a totes les
famílies que han confiat i confien en nosaltres, que comparteixen les nostres
inquietuds, que ens acompanyen i alhora són exigents. I de nou, una especial

referència als meus companys de feina, molts d'ells amics o quasi com germans.
Moltes gràcies per l'equip humà que formeu, per les hores regalades, i per totes les
preocupacions que us heu emportat cada dia a casa vostra.

En tercer lloc, vull demanar-vos disculpes per tots aquells moments en què no he
sabut estar a l'alçada i us he decebut. Durant els 30 anys que he estat a l'escola, he
intentat posar il·lusió i esforç en tot el que he fet. Tanmateix, he comès errors... i dels
errors cal aprendre'n i disculpar-se. Per tant, mil disculpes.

En quart lloc, per últim, dir-vos que accepto aquest moment amb serenitat. La vida és
així, plena de principis i finals, i ara em toca dir-vos "a reveure". Però us seré sincera:
em costa dir-vos "adéu". M'agrada aquesta professió i m'estimo a tots els que m'heu
omplert i fet créixer personalment i professionalment durant tots aquests anys. Sempre
portaré al cor l'escola Daina-Isard i tots els que en formeu o n'han format part. Per
això, voldria acabar amb un agraïment: senzillament, MOLTES GRÀCIES!

I

encoratjar-vos a tot l’equip per continuar fent allò que es la nostra feina ensenyar, tal
com deia Albert Einstein: “jo no ensenyo als meus alumnes els proporciono les
condicions perquè puguin aprendre”
I com us deia companys, seguiu creient en la nostra vocació, seguiu treballant pel
futur, el futur que representen tots i cada un dels alumnes que passaran per l’escola

Fins sempre!!

