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Entrevista
Entrevistem la professora
Àngels Rodríguez
Aquest mes entrevistarem la professora Àngels
Rodríguez , que treballa des de fa molt anys a
l'Institut de Lliçà i, a més, ha impulsat el projecte
de mediació, des de l’inici.

Ens explica que consisteix en una formació dels
alumnes de 3r d’ESO en una optativa que es dur a
terme dos trimestres, s’inicia donant la benvinguda
als nens de 1r d’ESO al servei i la xarxa d’alumnes
motivats per la pau.

1-Quina carrera vas estudiar i què et va motivar
a fer-la ?
Ens diu que va començar a estudiar per ser mestra
de primària i que li agradaven molt les Ciències
Socials, és per això que quan va acabar va estudiar
la carrera de Filosofia i Ciència de l' Educació. De
fet, ens comenta que des de petita quan li
preguntaven què volia ser de gran ella sempre deia:
«Professora».
2-En quina Universitat, i a quina edat vas
començar a estudiar la teva carrera ?
Va començar a estudiar a la Universitat de
Barcelona als 18 anys, i ha estudiat també a la
Universitat Autònoma de Barcelona amb sèu a
Bellaterra.
3-Què et va
l’ensenyament ?
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a

Ens manifesta que des de sempre li havia agradat,
fins i tot quan algun amic/familiar no s’aclaria amb
els seus deures, ella s'oferia per ajudar-los.
4- Com es deia el primer institut on vas donar
classes ?
Escola de Primària Falguera. A Sant Feliu de
LLobregat
5- Quants anys fa que treballes a l’ Ins. de Lliçà ?
Ens explica que fa 21 anys que hi treballa.
6- De les tasques que has desenvolupat a
l’institut:
professora,
tutora,
cap
de
departament..., quina ha estat més gratificant?
Ens diu que li agraden totes, tant ser professora,
cap de departament o tenir la seva tutoria pròpia.
7- Ens han dit que vas començar el projecte de
mediació al nostre institut, quan el vas començar
i per què ?
Ens diu que va començar el 1992 amb unes
companyes seves ( equip directiu ) i amb els anys li
va agradar molt aquest projecte i s’hi va quedar de
coordinadora .
8- En què ha consistit aquest projecte i com s’ha
dut a terme a l’institut ?

9- Quant temps fa que realitzes aquest projecte ?
Ha anat canviant amb el temps ?
Fa 14 anys amb aquest projecte , no ha anat
canviant, s’ha anat enriquint amb les aportacions
dels alumnes .
10- Ens podries fer una valoració de la
implementació del projecte a l’institut durant
aquest temps ?
Per ella té una valoració molt positiva, intenta
resoldre els conflictes parlant, aclarint les coses,
en comptes d’utilitzar la violència.
11- Quines aspectes destacaries
Lliçà de tots aquests anys ?

de l’institut

Pensa que ha millorat en molt aspectes, han fet
nous projectes al centre, i ha crescut com a
institut: en tots aquests projectes els alumnes han
estat implicats. Com l'Associació de Delegats, el
Projecte
servei
comunitari,
l’Associació
d’estudiants i d’altres...
12- Tens algun record en especial de tota aquesta
trajectòria que vulguis explicar ?
Són tants record positius i molt pocs negatius, ens
manifesta que està molt contenta de ser aquí.
13Què
recomanaries
per
millorar
l’ensenyament, en l’època convulsa a nivell de
valors que vivim ?
Ens diu que li agradaria que el sistema
d’ensenyament no variés en funció de qui ens
governa.
14- Quins consells donaries als nostre alumnat de
cara a afrontar els estudis i el futur ?
Que siguin feliços i tinguin una vida plena, que
confien en el seu present i futur.
Moltes gràcies Àngels, per la teva col·laboració i
les teves aportacions a l’Institut Lliçà!

