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Editorial

El primer dia...
Llicà d'Amunt, dia 12 de setembre. Són les 8 del 
matí: dues voltes de clau: crec , crec... una porta 
que s'arrossega: nyigo-nyigo i... tornem-'hi!   Dues 
voltes més de clau...

L'IES s'obre de nou després del descans de l'estiu.

La  munió  de  caparrons  amb  ulls  innocents  i 
expectants  s'aglomera  al  voltant  de  la  porta 
d'entrada: expectació, nervis, alegria, incertesa... 
també retrobament... Són els nous alumnes de 1r 
d'ESO.

Com  ja  és  tradició  el  primer  dia  de  l'IES  és  tot 
d'ells.  Per  conèixer  el  lloc  on  passaran  la  seva 
adolescència, passejar-s'hi, tafanejar-lo, també per 
fer  la coneixença dels nous companys procedents 
d'altres llocs, escoles ... i retrobar “vells” amics.

És el seu dia, és el regal que l'IES Lliçà els fa en el 
seu  primer  dia  a  l'institut:  l'exclusivitat  d'una 
jornada dedicada a ells.

Les motxilles, els estoigs, les llibretes etc. encara 

fan olor de nou, brillen i tenen aquell color de net 
que s'anirà  perdent amb l'ús  derivat  de l'activitat 
diària.

L'inici  de  curs  sempre  obre  la  porta  a 
replantejaments,  noves  expectatives  i  objectius 
que es volen acomplir.  Alguns es quedaran a mig 
camí i, d'altres arribaran a bon port.

Els alumnes de 1r se senten grans pel fet d'entrar a 
l'IES,  a  l'univers  dels  adolescents,  fet  que  els 
permet  tancar  definitivament  la  porta  de  la 
infantesa.

Curiosament, però, passen a ser els “petitets” de la 
colla, no pas de talla,-per tots és conegut que la 
mitjana catalana ha pujat uns quants centímetres-, 
sinó d'edat.

El paper del tutor/a aquests primers dies i durant el 
curs és molt important en aquesta etapa. Ell/ella 
els  acull,  els  guia  i  els  acompanya  en  els  seus 
neguits, en el seu entusiasme, en els seus encerts i 
desencerts, els escolta...  El tutor serà el seu punt 
de  referència  en  aquest  univers  desconegut  d' 
espais nous, horaris, normes de convivència... que, 
en  forma  de  paper,  aniran  omplint  el  taulell 
informatiu i passaran a formar part de la decoració 
de l'aula. Amb el pas del temps, la classe s'anirà 
personalitzant i se l'aniran  fent seva.

Dia 13 de setembre. Són les 8 del matí.  Dues voltes 
de clau... i l'univers sencer entra i omple l' IES...

Dia 13 d'octubre.  Són les 8 del matí.

Dues  voltes  de  clau.   Entra  el  nostre  univers 
sencer...


