Secrets d’escola

Especial Jubilació
Ha arribat el moment de la veritat, el moment de felicitar-vos per tota la vostra tasca com a mestres. I
ens sentim afortunats que aquest moment arribi a L’Estel. De fet no arribarà fins a final de curs, però
volíem aprofitar la darrera publicació del curs per fer-vos un petit homenatge.
Amb tu Carme hem tingut el plaer de compartir els darrers 6 cursos i no han estat uns cursos qualsevols.
Venies de la TEVA ESCOLA (el TIBIDABO) per ser la tutora de 2n de primària, i només un trimestre
després d’arribar vas fer un pas endavant per assumir la direcció en un moment força complicat. Aquest
curs te’n vas de la TEVA segona ESCOLA (L’ESTEL) amb la satisfacció de la feina ben feta i amb el
reconeixement de tots els que l’hem compartit amb tu. De ben segur que la teva tasca i manera de fer
quedarà en el record no només
dels alumnes sinó de les
famílies i dels mestres que hem
pogut acompanyar-te en les
darreres passes del teu camí
com a MESTRA. Perquè tot i
que has acabat fent de
directora, sempre has deixat
clar que la teva passió són els
alumnes i les aules i la teva
feina com a mestra. Es farà
estrany entrar a l’escola i no
veure’t al despatx o per
qualsevol dels alstres racons
de L’Estel, no preguntar-te la
opinió o no entrar a la
Biblioteca o a les classes
d’anglès amb els de cicle
inicial. Sens dubte ens has
encomanat la prudència, la
preocupació pels demés, la
capacitat de resoldre les
dificultats sempre amb una
mirada calmada i mirant de
trobar la millor solució
possible... GRÀCIES CARME!
Però aquest curs, hi ha un altre
MESTRE que es jubila.
Carles, només han estat dos
cursos els que hem pogut
compartir amb tu. Dos cursos
en els que no hem deixat
d’aprendre
de
la
teva
experiència, vocació i saber
fer en TOTS els àmbits de
l’escola. Des d’aquell més de
juny en el que et vas presentar
com a nou mestre després
del concurs de trasllats, ja vas
manifestar la teva intenció
de donar el màxim de tu i de
demostrar la teva implicació
amb l’escola i així ha estat. T’hem vist dibuixar, pintar, escriure, ballar, cantar, riure, compartir i fins i tot
ens has fet córrer, la teva altra gran passió. La teva veu pausada i tranquil·la s’ha sentit amb molta força
dins dels claustres amb els teus companys i també a les aules de 6è i després 5è, que no han parat
d’aportar idees i activitats a la resta de companys de l’escola. Hem après molt de tu, del teu tarannà i
també del teu esperit crític i lluitador i ho continuarem fent fins al darrer dia, perquè tu ens estàs
demostrant que podem comptar amb tu fins al final de la teva etapa com a mestre... GRÀCIES CARLES!
En definitiva, amb una certa enveja, però sobretot amb una mirada d’admiració per la vostra gran
dedicació i feina feta, us volem dedicar aquesta edició especial del vostre darrer Secrets d’Escola.
MOLTES GRÀCIES I MOLTA SORT en l’etapa que tot just enceteu i que us heu guanyat de manera
merescuda. L’Estel seguirà sent la vostra escola –teniu les portes obertes- i el llegat que deixeu
perdurarà en els propers cursos.

