Benvolguts/des,
Com a professora i tutora del Marc Esquirol sento una gran satisfacció en fer-li una carta de
presentació. Tantes són les virtuts acadèmiques i humanes que l’acompanyen. En Marc té les
totes les característiques d’un bon alumne i d’una bona persona, totes elles ben presents en el
dia a dia escolar.
Des del punt de vista acadèmic, al llarg de la secundària, en Marc és un noi força solvent. Sovint
mostra entusiasme i participa activament a les activitats de l’àmbit extra-acadèmic: activitats de
col·laboració amb l’escola, amb el professorat, amb alumnes més petits, organitzant actes,
tasques solidàries... El seu desig de fer coses i la seva curiositat són presents tant a classe com
en la manera de treballar. Com a tutora, crec essencial destacar que és un alumne
intel·lectualment molt creatiu, i amb molts interessos en aquest sentit. En Marc és una persona
autònoma i responsable. Alhora, és altament capaç de treballar en equip i defensar amb
arguments les seves idees, però sempre amb intenció constructiva, ja que en Marc té un caràcter
afable, convincent i ha establert una bona relació amb els seus companys.
Des del punt de vista humà, en Marc és un referent tant humà com acadèmic per a l’alumnat i
el professorat, també quant a la col·laboració i solidaritat entre iguals. És un alumne competent,
però no competitiu, i amb un gran afany de superació, cosa que l’ajuda a ser respectat i valorat.
En Marc és un alumne participatiu i sincer. Té un caràcter molt extravertit, de manera que acaba
transmetent un tarannà afable i conciliador que fa d’en Marc, un noi entranyable.
Per a tot el professorat de l’Avenç va ser un plaer treballar amb un alumne curiós, creatiu i afable
com en Marc, i és per això que no dubto d’afirmar que l’aprofitament que pot extreure d’uns
estudis relacionats amb el món artístic serà excel·lent.
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