
 
 

      Entrevista a la professora de música. 
 
 
Hola bon dia som l’Alisha i en Harman, alumnes de 1r A. Avui entrevistarem 
una professora de l'institut Pedraforca. Es diu Estibaliz i és professora de 
música i de ciències socials i també la nostra tutora. 
 
 

P: Hola Estíbaliz com estàs? Gràcies per haver acceptat fer l’entrevista i 
dedicar-nos una mica del teu temps. 
R: Gràcies a vosaltres, un plaer. 
 
 
P: En primer lloc ens agradaria saber d’on ets? On vas néixer? 
R: Jo? Bé, vaig néixer a Espanya però no a Catalunya, vaig néixer al 
Pais Basc que està al nord d’Espanya molt a prop de Bilbao, en un 
poble que es diu Llodio. 
 
P:Per què vas decidir fer-te professora? 
R: Vaig decidir ser professora perquè sempre m’ha agradat ensenyar. Jo 
faig fer estudis per ser investigadora social, vaig fer sociologia i música. 
M’hagués agradat ser investigadora però m’agradava molt ser 
professora i és el que he fet finalment.  
 
P:Què opines de la teva professió? T’agrada? 
R:M’agrada molt el contacte amb els alumnes, amb els joves de la 
vostra edat. 
 
P: Quina és la matèria que més t’agrada  ensenyar? Per què? 
R: Música és la que més m’agrada, bé perquè és el que vaig elegir amb 
els meus estudis.És el que vaig elegir estudiar perquè m’agradava i és 
el que més m’agrada, ensenyar. 
 
P: Quan vas a començar a treballar a l’institut Pedraforca? 
R: A l’institut Pedraforca vaig començar a treballar després del 
naixement de la meva filla, fa ara quinze anys. 
 
 
 
 



P: Quin és el teu somni en aquests moments? 
R: El meu somni en aquests moments sempre ha estat la felicitat de la 
meva família i en aquests moments de confinament poder veure la meva 
mare que està lluny i poder fer un viatge tots junts, tota la família.  

 
P: També ets professora de ciències socials? Com és això? 
R: Soc professora de ciències socials perquè a més de música també 
vaig fer estudis en ciència polítiques i sociologia i és per això que us 
puc fer classes de ciències socials. 
 
P: Estudiar música és fàcil o difícil? 
R: Bé, hi havia algunes coses que eren difícils perquè, per exemple, per 
a un instrument has de tocar cada dia si vols saber tocar-lo bé, però al 
mateix temps és fàcil perquè t’agrada l’instrument i, a més, perquè 
moltes vegades pots tocar amb grup. A mi m’agrada molt tocar música 
amb grup. 
 
P: Quin és el teu o la teva cantant o grup de música preferit? 
R: No sabria dir, m’agrada absolutament tota, tota la música. És una 
pregunta que mai no puc contestar. M’agrada la música de tot tipus. 
 

 P:T’agrada treballar en una escola verda? Per què? 
R: ui sí, penso que el projecte d’escola verda és molt important perquè,  
bé, és un dels objectius, és un dels problemes més importants que  

           tenim avui en dia, protegir el medi ambient. Penso que és un problema  
molt important del que hem de ser conscients i hem de protegir el pla- 

           neta. 
 

 
 

 
D’acord Estíbaliz, moltes gràcies per venir a respondre les 
nostres preguntes, ha estat un plaer enraonar amb tu. 
Adéu! 
M’ha agradat molt parlar amb vosaltres també! 
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