
 

                                                       VIDA DE PROFE  
 
Hola som la Yusra i la Daniela, alumnes de 1r A.  
Avui entrevistarem a una professora de la nostra classe, la professora de català. 
  
  
 
La professora Àngels fa uns quants anys que treballa al nostre institut. Des de sempre 
s’ha ocupat d’atendre i acollir als alumnes nouvinguts que arriben al centre i que no 
entenen ni el català ni el castellà.. 
 
P:Tu volies ser professora d’acollida? 
R:Sí volia ser tutora de l’aula d'acollida perquè  la primera  feina amb alumnes  que vaig 
fer van ser tallers de llengua per alumnes nouvinguts. 
 
P:Quants anys fa que treballes al nostre institut? 
R: Fa 14 anys que treballo a l´institut  Pedraforca. 
 
P:Quines matèries imparteixes? 
R:Quan estic a l’aula d'acollida  faig català i  ciències socials i aquest curs faig  català a 
l’aula ordinària a  1r eso. A 4t faig emprenedoria  i també en soc la tutora.  
 
P:Per què vas escollir  el treball de professora? 
R: Sempre m'ha agradat , ho tenia molt clar des de ben joveneta. 
 
P:Quants anys tenies quan vas començar a treballar en aquest institut? 
R: Tenia  37 o 38 anys, si no recordo malament. 
 
P:Quan hi ha un alumne que molesta a un altre company tu què fas? 
R: Procuro que es tranquilitzi,intento que treballi i si no ho fa miro que recapaciti abans d’ 
amonestar-lo. 
 
P:Si hi ha cap alumne que té dificultats amb alguna activitat concreta com l’ajudes? 
R:Se l’intenta  explicar  una altra vegada per tal que ho entengui i si no se’n surt li adapto 
l’activitat. 
 
P:Quan  prepares els exàmens procures que siguin  fàcils o difícils? 
R:Procuro que siguin accessibles a tothom, si s’estudia s’aprova. 
 
P: Quins estudis es necessiten per fer de professora? 
R: Per ser professora d'institut necessites una llicenciatura, un certificat d'aptitud 
pedagògica, el nivell de C de català i el B2 d'anglès. 
 
P:Hi ha algú més de la teva família que sigui professor o professora? 
R:Sí, hi ha una persona de la meva família  que es va dedicar a la docència, ara ja està 
jubilada. 
 
P:Et sap greu si veus que algun alumne malgasta paper? 
R:Sí que em sap greu i els crido l’atenció, els alumnes no els poden llençar sense més. 
Cal reciclar  els papers a la paperera corresponent. 
 
 



 

P:Què fas amb el paper d’alumini amb què emboliques el teu entrepà de l’esmorzar? 
R: Jo no embolico el meu entrepà amb alumini, ho faig amb un tovalló de paper. Ja fa molt 
temps que no compro paper d’alumini. 
 
P:Trobes important reciclar? 
R: Trobo molt important  reciclar per tal de preservar el medi ambient tot és poc. 
 
 
 
PER ÚLTIM: GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ!!! 
Gràcies a vosaltres. 
 
 
Entrevistadores: (alumnes de 1r A) 
 

● Yusra Ahmed Begum 
● Daniela Rostas 

 
 
Entrevistada: (professora de català de 1r A) 
 

● Àngels Gallardo Lorca 


