
                                 

Vols conèixer als nous professors? En aquesta secció hi trobareu algunes 
de les coses que ens han explicat. No us ho perdeu!!!!!!!!!!!!!!!      
 

 
els PROFESSSSSSSSSSSSS........... 
 
 

Rocío 

COMPANY 
Visual i Plàstiaca 

 

 

Quin és l’últim institut en el que 

has estat? L'últim institut en el que 

vaig estar va ser l’Institut Lluís 

Domènech i Montaner de Canet de 

Mar. 

Quants anys fa que ets mestre? 

Aquest és el primer any que tinc una 

vacant, fins ara he estat fent 

substitucions i aquest any es la 

primera vegada que tinc treball per a 

tot l’any. 

Quant temps fa que vols fer 

professora? Bé,  lo de ser professora 

era com una segona opció, però 

podríem dir que fa uns 5 anys. 

Quines notes treies quan tenies la 

nostre edat? 

 

De tot, hi havien unes assignatures que 

m’agradaven més i treia millors notes 

que en altres de lletres i matemàtiques. 

Quina assignatura t’agradaria 

ensenyar si no ensenyessis la que 

ensenyes? M’agradaria fer volums. 

Quines assignatures ensenyes? Jo 

faig plàstica de primer i quart, cultura 

audiovisual de primer i segon de 

batxillerat. 

Que canviaries de la teva feina? 
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Moltes vegades el que canviaria serien 

els nens sobretot els que són més 

petits. i la paperassa que tenim que fer. 

Que és el que més i menys 

t’agrada del institut? El que més 

m’agrada és l’equip docent i el que 

menys és fer tota la paperassa que 

tenim que fer tots els professors.

Creus que l'única manera de 

tenir èxit a la vida és sent un bon 

estudiant? No, però t’ajuda a tenir 

més oportunitats a l’hora d’aconseguir 

feina. 

Que es el que menys t’agrada de 

l’actitud dels alumnes? El que 

menys m’agrada és la mala educació 

que tenen alguns i la motivació, però 

això també és per com fa la classe el 

professor. 

Quin és el teu passatemps 

preferit? El meu passatemps preferit 

és estar amb la meva nena que té 8 

mesos, i em treu tot els temps.  

M’aixeco a las 5 del matí, li dono el 

biberó i ja no dorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  



                                 

Ricard 
Codina 
Tecnologia 
 
 

Quin és l’últim institut en el que 

vas estar? Vaig estar en el institut 

Marina de la Llagosta, aquí al costat. 

Quants anys fa que ets mestre? 

Que sóc mestre, només fa tres anys 

Quant temps fa que vols ser 

professor? Uns 10 anys o així que 

volia ser professor. 

Quines notes treies quan tenies la 

nostra edat? La veritat és que hi 

havia assignatures que destacava 

bastant, perquè m’agradaven, com les 

ciències, però les que no m’agradaven 

gaire, com les llengües, intentava 

sempre aprovar amb el mínim esforç. 

Quines assignatures 

ensenyes? Aquí estic ensenyant 

Tecno i Mates. 

Quina assignatura t’agradaria 

ensenyar si no fessis tecno? 

Sempre m’ha agradat ensenyar 

ciències naturals i de la terra, de fet, jo 

sóc geòleg. 

Que canviaries de la teva feina? 

Os respondré d’una altre manera, jo he 

treballat en 3, 4 o 5 feines i realment 

no hi ha cap que m'hagi  omplert tant 

com aquesta. Fa tres anys que sóc 

super feliç treballant d’això, igual no 

cobro el sou que cobrava en les altres 

feines, però tot i així, m’agrada molt 

més. Ara,  a vegades intentaria donar 

una mica més de poder als professors, 

per a què els alumnes no pensin que 

tenen el mateix poder.   

Que és el que més i menys 

t’agrada de l’institut? El que més 

t’agrada de l’institut, és la proximitat , 

perquè visc molt prop d’aquí i també el 

tipus d’institut, és molt correcte i molt  

tranquil i el que menys m’agrada és 
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que crec que aquest institut és petit per 

la quantitat de gent que hi ha. 

Quin és el teu passatemps 

preferit? En tinc uns quants; 

m’agrada molt jugar a futbol, també 

m’agrada el teatre i anar a la 

muntanya, passejar, buscar bolets. 

Creus que l’única manera de 

tenir èxit a la vida és ser un bon 

estudiant? No, jo crec que no ets un 

bon estudiant, sinó que et fas un bon 

estudiant. I perquè et facis un bon 

estudiant, les assignatures t’han de 

motivar.  

Que es el que menys t’agrada de 

l’actitud dels alumnes? A vegades 

que tenen aquesta autoritat, es pensen 

que estan en el mateix nivell que el 

professors.

 
 
 
 
 
 



                                 

Juanra 
PLA  
Física i Química 
 

Quin és l'últim institut en el que 

vas estar? L'últim institut que vaig 

estar va ser Manuel Blancafort, a la 

Garriga.  

Quants anys fa que ets mestre? 

Tres. 

Quant temps fa que vols fer 

professor? Mes o menys fa uns cinc o 

sis anys. 

Quines notes treies quan tenies la 

nostra edat? Treia bones notes, 

encara que no estudiava molt. 

Quina assignatura t’agradaria 

ensenyar si no ensenyessis la que 

ensenyes? Si no ensenyés la que 

ensenyo, m’agradaria ensenyar 

Història. 

Quines assignatures ensenyes? 

Química de Batxillerat i Física i 

Química de la ESO. 

Què canviaries de la teva feina? El 

que canviaria, per exemple seria , si es 

pogués, fer algunes classes a fora, 

poder sortir més, no com excursió, 

sinó fer algunes classes o al pati o a un 

altre ambient que sigui al aire lliure. 

Què és el que més i menys 

t’agrada del institut? El que més 

m’agrada de l’institut es que pel poc 

temps que porto aquí, hi ha molt bon 

rotllo amb els meus companys,tothom 

d’ajuda moltíssim, em vaig sentir súper 

acollit el primer dia i amb els alumnes 

que tinc, no hi ha cap queixa. El que 

menys m’agrada de l’institut, és que 

aquest any ens fan canviar moltes 

coses de l'avaluació i ens estan 

apretant moltíssim, no és per l’institut 

sinó un canvi general en tota la ESO i 

això ens està portant molta feina, no 

tenim temps de fer altres coses que són 

més importants, com per exemple, 
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preparar millor les classes, busca altes 

activitats i això. 

Quin és el teu passatemps 

preferit? Bé, no ho diria un 

passatemps,sóc músic, no sóc 

professional perquè no m’hi dedico, 

però seria la música. 

Creus que l'única manera de 

tenir èxit a la vida és sen un bon 

estudiant? La única? No, no és la 

única ni molt menys. És una de les 

moltes coses que et pot ajudar, 

evidentment, però després ha de tenir 

moltes altres coses per exemple, saber 

cuidar les amistats, tenir cura de la 

família. Però sobretot les amistats amb 

les que vas fent en el camí, són molt 

importants perquè t’ajuden, et donen 

consells, et sents recolzat. També 

influeix la sort, els estudis únicament, 

no 

Que es el que menys t’agrada de 

l’actitud dels alumnes? Esteu 

massa dispersos a vegades i quan diem 

“escoltes, això és important…” , 

“Escolteu”... os costa molt concentrar-

vos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 

 

Nuria  
RUIZ  
Anglès 
 

 

Quin és l’últim institut en el que 

vas estar? L’últim institut en el que 

vaig estar va ser a Alba del Vallès a 

Sant Fost. 

Quants anys fa que ets mestre? 

Fa 20 anys. 

Quant temps fa que vols ser 

professora? 20 també. 

Quines notes treies quan tenies 

la nostre edat? Notables, 

excel·lents, i a educació física béns. 

Quina assignatura t’agradaria 

ensenyar si no ensenyessis la 

que ensenyes? Història que 

m’agrada molt la història. 

Quines assignatures ensenyes? 

Jo ensenyo anglès. 

Que canviaries de la teva feina? 

Les males contestacions  i tot això. 

Que és el que més i menys 

t’agrada de l’institut? El que més 

m’agrada és com està controlat el 

tema dels mòbils. I el que menys és 

que hi han pocs arbres al pati. 

Quin és el teu passatemps 

preferit? Doncs llegir, m’encanta 

llegir. 

Creus que l’única manera de 

tenir èxit a la vida és ser un bon 

estudiant? No, hi ha hagut alumnes 

que d’un principi no hi feia res però 

ara té un bon treball... 

Què és el que menys t’agrada de 

l’actitud dels alumnes? Quan 

s’enfaden i hi han males 

contestacions. 
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David 
Brunet  
Socials 
 

 
 

 
 

 
                 David Brunet, Carla i Mireia.

Quin es l’últim institut en el que 

vas estar? L'últim institut en el que 

vaig estar va ser l’institut Giola de 

Llinars del Vallès. 

Quants anys fa que ets mestre? 

A instituts fa ja 4 anys que sóc profe. 

Quant temps fa que vols fer 

professor? Des de que anava al 

institut volia ser professor, m'agrada 

ensenyar. 

Quines notes treies quan tenies 

la nostre edat? En general, molt 

bones notes a totes les assignatures 

però les que hem costaven més era 

matemàtiques, física i química. 

Quina assignatura t’agradaria 

ensenyar si no ensenyessis la 

que ensenyes? M’encanten les 

assignatures que ensenyo, però si 

tingués que escollir una altra seria 

sociologia, literatura o economia. 

Quines assignatures ensenyes? 

Aquest any estic fet socials a primer i a 

tercer, el projecte de segon i la història 

del món contemporani de segon de 

batxillerat. 

Què canviaries de la teva feina? 

El que canviaria de la meva feina seria 

les hores de treball. 

Què és el que més i el que menys 

t’agrada del institut? El que més 

m’agrada de l’institut és l’ambient que 

hi ha, i no hi ha res que no m’agradi. 

Quin és el teu passatemps 

preferit? El meu passatemps preferit 

és la muntanya. 

Creus que l'única manera de 

tenir èxit a la vida és sen un bon 



                                 

estudiant? No necessàriament, però 

ser un bon estudiant hi ajuda. 

Què es el que menys t’agrada de 

l’actitud dels alumnes?  

Les poques ganes d’aprendre que 
tenen alguns alumnes a la  classe. 

 

 

 

 

 

Maurici  
Jaumeandreu 
Educació en valors 
 

Quin és l'últim institut en el qual 

vas estar? Vaig estar a Ripollet, a un 

centre de formació de persones 

adultes, que es diu Jaumer Tusset . 

Quants anys fa que ets mestre? 

Fa 5 o 6 anys  

Quan temps fa que vols ser 

professor? Doncs de fet, des de que 

estava estudiant la carrera, fa 15 anys. 

Quines notes treies quan tenies la 

nostra edat? Doncs no era gaire bon 

estudiant, però em reservaré els 

detalls, a la vostra edat no era un 

estudiant d'excel·lents, perquè tenia el 

cap a altres llocs, però després vaig fer 

un cop de cap i vaig endreçar les meves 

prioritats, i a partir d'aquí tot va anar 

molt bé. 

 

 

 

Quina assignatura t'agradaria 

ensenyar si no ensenyessis la que 

ensenyes? M'agradaria molt 

ensenyar història. 

Quines assignatures ensenyes? 

Ensenyo filosofia ah 4t d'ESO i també 

educació i valors ètics a tercer i a 

quart. 

Que canviaries de la teva feina? 

Canviaria les condicions de treball en 

que treballem els professors, per què hi 

ha moltes coses que pensem que ens 

agradaria molt poder fer, per tal 

d'ajudar als alumnes perquè puguin 

millorar i aprendre millor, però no 

tenim les condicions que hauríem de 

tenir en l'àmbit de què no som prou 

persones, ni tenim tampoc els espais ni 

els recursos per poder-ho duu a terme, 



                                 

penso que si tinguéssim això segur que 

podríem fer-ho molt millor. 

Que és el que menys i més 

t'agrada de l'institut? El que més 

m'agrada de l'institut és que hi ha molt 

sentit de comunitat, penso que és un 

institut que hi ha bon ambient, i les 

persones parlen, hi ha molt de diàleg 

entre professorat, també amb 

l'alumnat, penso que hi ha un sentit de 

comunitat ben treballat. 

El que menys m'agarda és que em 

sembla que és un institut poc divers a 

nivell de les persones que estudien 

aquí, és a dir, les característiques de 

l'entorn d'aquest institut, fan que les 

persones que estudien aquí tinguin 

totes unes característiques molt 

homogènies, i jo crec que els centres 

han de ser una mostra de la diversitat 

pròpia de les nostres societats, això 

sempre és millor, perquè així coneixeu 

aquesta diversitat en el vostre dia a dia 

i no com una cosa aïllada. 

Quin és el teu passatemps 

preferit? Fer culleres de fusta, 

m'agrada molt fer-les amb destral i 

ganivet, és una tècnica a la manera 

antiga. 

Creus que l'única manera de 

tenir èxit a la vida és sent un bon 

estudiant? No és l'única manera, 

però és una manera. Però que vol dir 

tenir èxit a la vida? Tenir una feina on 

et paguin molts diners? Jo penso que 

tenir èxit a la vida són moltes més 

coses, per exemple estar amb persones 

que t'estimin, saber estimar, sentir-te 

estimat, per mi això és molt més 

important que tenir diners o tenir una 

feina d'èxit o que les persones et 

reconeguin pel teu estat social. Per mi 

una vida plena és que quan ens 

relacionem amb altres persones sabem 

estimar i ens sentim estimats, i per 

això no calen estudis. 

Ara també és cert i és molt important 

que les persones necessitem pensar en 

què ens dedicarem i que la nostra 

professió en la mesura del possible que 

ens agradi, i que ens sentim més a 

gust, i en aquest sentit sí que és molt 

important l'estudi, perquè quan 

estudies tens possibilitat de triar. Com 

més estudies més possibilitat tens a 

l'hora de tria, i com menys estudies 

menys possibilitats. 

Que és el que menys t'agrada de 

l'actitud dels alumnes? És difícil 

aquesta pregunta, perquè els alumnes 

feu allò que us toca per edat, a vegades 

els professors ens enfadem amb 

vosaltres perquè potser no esteu fent 

allò que us toca fer, però a vegades allò 

que us toca fer per edat és no fer el que 

us toca fer, nosaltres ens enfadem i ens 

enfadem amb raó, però fins a un cert 

punt ... és natural. El que sí que hi ha 



                                 

una cosa que no m'agrada, que és una 

tendència cada cop més habitual en 

persones de la vostra edat que és que 

hem de ser capaços de reconèixer i 

assumir les conseqüències d'allò que 

fem. Vosaltres teniu tot el dret a 

escollir una cosa o un altre però teniu 

l'obligació d'assumir les 

conseqüències. 

El que no pot ser és que fem una 

elecció, i després no voler assumir les 

seves conseqüències. És una cosa que 

amb alumnes de la vostra edat 

m'agradaria que canvies una mica 

perquè és molt important per la vida 

adulta assumir les conseqüències de 

les mateixes accions. 

 


