21 de desembre de 2016

LA DOLÇOR DE CADA PROFESSOR

Heu entrat en les nostres vides com una bufada de vent, amb experiència i moltes ganes d’ensenyar
i ajudar. Us heu adaptat a nosaltres, sense oblidar que els alumnes porten la seva motxilla carregada
amb interessos, coneixements i contextos ben diferenciats.
És veritat que no us coneixem a tots per igual, però estem segurs que tots voleu el millor per
nosaltres, i per això us esforceu per ensenyar-nos valors que ens permetran enfrontar-nos a la vida
com a ciutadans integres i complerts. Gràcies!
Sabem que a vegades us fem posar nerviosos, us contestem malament i tenim les nostres
diferencies, però nosaltres ens estem trobant a nosaltres mateixos, estem fent un autoaprenentatge
on vosaltres jugueu un rol importantíssim per guiar-nos cap el bon camí.
Per aquest motiu i com a mostra del nostre agraïment, us volem fer aquest obsequi. No és gran cosa,
però esperem que us agradi. Són unes caixes de bombons que hem dissenyat a plàstica. La caixa de
bombons simbolitza el claustre docent. I dins la caixa, trobareu els bombons que us caracteritzen,
que us fan únics.

El COLOR és l’aspecte de les coses que està causat per la presència de llum quan un objecte
absorveix i reflexa els seus rajos . Per veure el color en un professor, aquest ha de tenir una llum.
Poc a poc, i a mesura que va passant el curs, els vostres rajos ens arriben, de diferents tons i colors,
creant la nostra paleta d’aprenentatge. Esperem que la nostra paleta de pintors, a final de curs, quedi
cromàtica: ben rica i variada de colors, perquè amb ella podrem crear innovadores obres d’art en un
futur.

Per aquest motiu, us hem associat a cadascú de vosaltres a un color. Aquest color us caracteritza
perquè cada bombó és diferent, i això fa que la capsa de bombons sigui especial:
Hi ha el docent blau, aquell que tranquil·litza l’aula en moments de tensió, dóna pau i serenitat,
portant-nos a un món idíl·lic de reflexió i emocions pures. És lleial, savi i ens dona confiança.

El docent verd: discret, pacient, que ens transmet silenci, capaç de fer acte de presència sense obrir
la boca, que crea un ambient d’esperança per ajudar a descobrir-nos, doncs és inductor a
pensaments i reflexions. Transmet esperança, seguretat i naturalesa.
Existeix també el docent groc, molt energètic com el sol, que fins i tot a vegades ens pot posar
nerviosos amb tanta activitat, però sempre ens regala un somriure.
D’un to més pujat, tenim el taronja. El docent taronja és generós i vital. Ens proporciona una bona
dosi de vitamina C i ànims , il·lusió i bon humor.
També hi tenim el vermell. Aquell que té força caràcter. És vital, molt actiu, apassionat i fins i tot
ens comparteix emocions i ens transmet les ganes de menjar-nos el món.
Finalment, hi ha el docent lila, és aquell que ens diu la veritat sense anestèsia però en el fons ho fa
amb bones intencions per ajudar-nos i guiar-nos en el nostre camí.

Cada bombó està embolicat d’un color diferent i conté també els seus propis ingredients.
Ingredients ben dolços també, perque així ho són els adjectius que us defineixen.

Sigueu el color que sigueu, tots esteu implicats en la nostra formació i us agraïm que ens ajudeu a
construir el nostre Arc de Sant Martí que ens permeti projectar-nos en un futur. Gràcies!
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