
DISCURS DE LES ESTUDIANTS 
AMB MOTIU DE LA GRADUACIÓ DE LA PRIMERA PROMOCIÓ DEL MÀSTER 

 
Eli: Bona tarda a tots!  
Avui, es mostra una de les nostres tradicions com alumnes del màster, tot fet a corre 
cuita.   
Ana: Ha sigut un any en el que hem treballat molt. Que si outlines, ressenyes, 
implications, ressenyes, articles, i més articles, ressenyes de més articles, treballs 
en grup i l’element principal d’avaluació: l’EXAMEN 
Eli: Has dit ressenyes? 
Ana: Ay no! perdoneu, també hem fet ressenyes!  
Eli: però tot en format APA 6, estem totalment actualitzades!! 
 
Vàrem començar el màster en aquella aula petita i reclosa a les golfes del Palau. 
Una aula que al principi ens quedava una mica tètrica i amb un grup de persones 
que no coneixíem de res. Aquesta aula, però, de mica en mica la  vam anar fent 
nostra. Cadascú es va assignar un lloc i poc a poc ens vam anar relacionant les 
unes amb les altres. Així doncs, vam anar fent grupets d’amigues. Diuen que les 
amistats que fas a la Universitat, són les que et duren tota la vida. 
-Ho dius de veritat això? En serio penses que voldré veure’t després de tantes hores 
passades aquí? A veure, com que sóc de números, si hem estat dilluns, dimecres i 
dijous de 16:00 a 21:00… Bueno es igual, MOLTES HORES!! 
- Doncs si, moltes! Però ben aprofitades, no et sembla? Tot i que molts dies sortíem 
tan tard que els porcs senglars del Campus de Mundet ens venien a fer fora de casa 
seva!!   

[ PAUSA] 

Després vàrem canviar-nos d’aula, una aula més gran i amb unes vistes molt 
maques on ens hem fet moltes fotos [MOOOLTES ] Quants cafès o xocolates em 
pogut treure d’aquella maquina?  aquell passadís tan gran, on els professors ens 
han sentit cridar, queixar-nos (que es una cosa   que ens encanta), i riure! perquè 
em rigut molt. 
-Això es ben cert. Després en aquells ponts de 4 dies, quan no ens veiem, ens 
trobàvem a faltar eh! I després al tornar, no paràvem de xerrar, perquè si que som 
una mica cotorres, sort de l’Ignasi aquell dia? T’encordes? Vàrem anar al bar a 
beure una cervesa amb ell, no sabia com fer-nos callar! 
- Però shhhht!! era una “birra” inclusiva! Era un secret! 
-Perdó Ignasi, espero que no t’enfadis!! (clica l’ullet) 
 
-Mica en mica vàrem fent nostres moltes paraules: streaming, TDAH, TEA, SAAC.  
- Ostres quin domini!! Sembles tota una professional 
- Papa se que no t’enteres del que estic dient, desprès t’ho explico! 
 



El màster anava molt bé, fins que ens vam trobar amb el TFM!!! El nostre malson. 
Bueno, nostre i també dels nostres amics, familiars, parelles... que també l’han ben 
patit!  
-Però quedava molt bé dir que no anaves a aquella mega festa que et feia tanta 
il·lusió anar, he de fer TFM (te-efa-ema).” (amb veu chulesca). 
-En aquell moment t’adonaves de lo guay que eres per estar estudiant un màster i 
de lo maco que estava aquell dia el sol com per anar a la platja, relaxar-te i beure un 
mojito amb la brisa del mar. 

(PAUSA) 

Un tret important del màster ha estat la qualitat del mestres que hem tingut. Com 
que molts dels assistents no els heu conegut, us fem un petit tast de tots ells. 
- Totes hem quedat enamorades del Ramon Flecha, amb aquells discursos sobre 
polítiques educatives… que tu feies preguntes pensant que el deixaries sense 
paraules i ell sempre et deixava SENSE PARAULES a tu. Quina cara se’ns va 
quedar quan ens va trencar tots els esquemes després de 4 anys de grau!  
- Com et miraves amb altres ulls a qualsevol persona aliena que mires o parles al 
teu nebot o neboda, cosí o cosina, gràcies a la sensibilització de la Noemí.  
-Com aquelles classes de l’Efren es convertien en més sessions de risoteràpia que 
no pas classes magistrals. I en Llorenç amb les seves aclaracions sobre ruta 
fonològica o bé la ruta lèxica? 
-I per no parlar del nostre amic Ramon Almirall que no ens deixava ni fer soroll 
respirant, però que amb el seu parlar ens deixava sense alè… o el que sigui! 
-I l’Esther? No ens despistàvem ni un segon! Hem fet de nens amb hiperactivitat 
sense saber-ho.  
-A més d’aprendre continguts, em après a saber estar! Gràcies a la Rocio la nostra 
puntualitat ha millorat molt, ara ja som tot un alumnat propi de Cambridge!  
-I que me’n dieu de les classes a l’ONCE? Quines instal·lacions! quins materials i 
quin entusiasme!!! (nosaltres les primeres eeh) 
-I a TEA amb el Victor i la Isabel? amb la quantitat de jocs que vam veure amb el 
Victor per treballar amb els nens…..ah, i no ens oblidem dels CRITERIS 
DIAGNÒSTICIS DEL DSM V! 
-I com amb la Carme Basil hem vist teclats i ratolins que no sabíem ni que existien!. 
I gracies a la Lidia ens mirem als homes i els identifiquem ràpid, nova masculinitat, 
masculinitat oprimida.. ho sentim homes del món, i sobretot el nostre únic company 
home del màster i que va i avui no hi és!!! 
I el nostre estimat Javi de mates? sempre disposat a ajudar-nos en tot moment i si 
feia falta ens treia feina!? amb ell vam aprendre que les mates treballades en petit 
grup poden arribar a ser mooolt divertides! 
-I les classes de la Núria a discapacitat auditiva que fèiem el llenguatge bimodal? 
com vam arribar a riure i a inventar-nos paraules!!!! Gràcies a la tranquil·litat de la 
Maria Padros, el primer moment del màster ens va passar més ràpid, amb aquella 
veu tan dolça i amb aquella visió tan inclusiva que veies que tot podia ser possible 



Les Mestres que ens han acompanyat en les assignatures del pràcticum i del TFM, 
la Cristina Petreñas que a hores d’ara ja li tenim quasi que la mateixa confiança 
que a una amiga i….Bueno,  ja no li tenim por sempre i quant portem tota la feina al 
dia!!! 
-La Begonya amb aquella simpatia i proximitat més propi d’una amiga que d’una 
mestra! i què dir de la Gaby i la Dorys? La Gaby ha cuidat molt a sus chamaquitas i 
la Dorys amb aquella tranquil·litat sempre, però que sempre trobava que podies 
millorar allò que havies dit!  
 
I noies, què dir del senyor IGNASI PUIGDELLIVOL? ha sigut el pare de totes al llarg 
del màster… ens ha cuidat a totes com les seves filles, no podem pas dir res més! 
gracies per tot Ignasi. 
 
Bé doncs, aquest ha sigut el primer any del màster, esperem que sigui el primer de 
molts i molts cursos, perquè després d’aquest any, ens hem adonat de la 
importància d’aquest canvi de mentalitat vers l’educació, i a vetllar per una educació 
inclusiva on tothom hi tingui accés. 
 
Sabem que és una feina dura i que no sempre té un camí planer, però estem 
disposades (MIREM A TOTHOM I SENYALANT) a adquirir aquesta responsabilitat i 
a treballar de millor manera possible per aconseguir aquest somni. 
 
Moltes gràcies a tots i a totes… i com diria la cançó, no és un adéu, és un 
arreveure.  

Fins aviat! 
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