
El principi de raó suficient és un principi filosòfic
segons el qual tot el que passa té una raó perquè
així sigui, el temps al final t’ho acaba
demostrant… Sóc tutora de 4t d’ESO, però no de
qualsevol grup no, SÓC LA TUTORA DE 4t D’ESO C
de l’Institut Narcís Oller, i per alguna raó he
acompanyat aquest grup durant tota l’etapa de
Secundària, així que enguany era el nostre últim
curs junts. I qui ens havia de dir que acabaríem
confinats? Imagineu-vos quantes experiències
portem compartides i el vincle que hem anat
construint. Des del confinament i més enllà els
segueixo acompanyant i segueixo aprenent cada
dia, són 31 alumnes tan únics i tan diferents, 8
dels quals són del recurs SIEI, no som una pinya
que anem tots a l ’una, quan feien 1er d’ESO creia
que el millor per cohesionar el grup era ser-ho,
però amb el temps he descobert que no cal, que
la diversitat de ser i fer és molt més enriquidor,
que treballar els valors del respecte, l ’empatia i
acceptar els altres tal com són fa que el grup
funcioni. 

No ha estat gens fàcil, gestionar una tutoria
requereix molta paciència, molta creativitat,
moltes hores dedicades i sobretot molta
implicació. Fa 54 dies confinats, han estat dies
complicats i difícils, on hi han hagut situacions
tristes, i situacions caòtiques, on de cop i volta
s’ha fet evident que la competència digital és
important dominar-la, que saber gestionar-se el
temps i planificar unes rutines ens ajuden a ser
més organitzats i sobretot que les emocions i el
contacte amb els altres són vitals.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El confinament ens ha ajudat a valorar-nos, a
descobrir-nos i què de tot allò que vivim hem de
fer un aprenentatge positiu. M’he adonat que la
meva tutoria està formada per adolescents
resilients, responsables i implicats: La Laia, el
Jean Pieer, la Noemí, la Nerea, la Zaida,
l’Othmane, la Cristina, el Jordi, l ’Aleix, la Marina,
la Dèlia, la Melanie, l ’Anna, el Marc. G, l ’Oriol, el
David. J, el Mario, l ’Alma, l ’Alba, la Gemma, el
Xavier, el Kevin, el David. R, el Pol, la Míriam, el
Genís, la Marta, l ’Emma, la Mireia, la Berta i el
Marc. V és tot un orgull ser la vostra Tutora,
acabarem l’ESO sense viatge de final de curs i
sense graduació (esperem fer-la més endavant…)
que tant desitjàvem, però serà un final d’etapa
que el recordarem tota la vida. Us estimo molt.
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