Número 124, maig de 2018

Entrevista
Entrevista a la professora
Marta Grau

8-Ens pots explicar quines tasques has realitzat a
l’institut a més de professora, què han implicat, i
quines han estat més gratificants (tutora,
coordinadora...) He fet de tutora durant 2 anys,
aquest any sóc coordinadora de 4 t d’ESO, intentant
fer-ho el millor possible, i amb el departament
d'educació física estem organitzant les terceres
jornades esportives solidàries.
9-Quan hi ha un problema, com el soluciones?
El soluciono sempre a través del diàleg, analitzant
la situació i trobant solucions entre tots.
10-Ens han dit que vas fer els estudis de
secundària en aquest institut. Quan va ser i com
recordes la teva època d’estudiant? Vaig
començar 3r ESO l’any 1996 , era la segona
promoció, estàvem als barracons i no h havia tots
els cursos d’ESO. La recordo com una etapa
divertida.

Aquest mes, entrevistem la Marta Grau,
professora d’Educació Física de l'Institut Lliçà i, a
més, ex-alumna del nostre centre.
1- Marta, quants anys fa que treballes a l'Institut
de Lliçà? Fa tres anys que treballo en aquest
institut.
2-En quina formació et vas especialitzar i en
quina Universitat? Em vaig especialitzar en la
formació de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
a INEF de la Universitat de Barcelona.

11-Ha canviat la forma d’ensenyar? Sempre he
trobat al professorat molt proper i, de fet, hi ha
professors que em van donar classe a mi.
12-Creus que ha millorat la forma d’ensenyar des
de que tu estudiaves? En el meu cas, vaig tenir
una professora d'Educació Física que m’agradava
molt, l'educació física sempre ha sigut vivencial i
divertida. Espero que no hagi canviat molt des que
jo estudiava.
13-Què és el què més et preocupava en la teva
època d’estudiant? No saber què volia fer després,
de fet ho vaig decidir a segon de batxillerat.

3-Què és el que t’agrada més de l'educació física?
I del teu treball? El que més m’agrada és treballar
amb els alumnes mitjançant l’educació física.

14-Quins aspectes destacaries de l’institut de
Lliçà de tots aquests anys? El professorat. La
majoria era i són molt propers.

4-De petita ja t'agradava l’Esport? T’agradava fer
esport...? Sí, de tot. Sobretot el que més m’agrada
és estar a l’aire lliure, la muntanya...

15-Tens algun record en especial de tota aquesta
trajectòria que vulguis explicar? L’acampada de
batxillerat. I tots els amics que vaig fer en aquella
època.

5-Què et va fer decidir dedicar-te a
l'ensenyament? Trobo que és una manera d’unir la
meva passió amb el tracte amb l’ensenyament i el
tracte amb els alumnes.
6-Per què vas voler treballar a l’Educació
Secundària? M’ha cridat molt més l’atenció
treballar amb alumnes grans i trobo que,
esportivament parlant, es poden fer coses molt més
interessants.
7-Sabem que és molt important ajudar a
desenvolupar la creativitat de l'alumnat, com ho
fas a través de l’esport? Tenim unitats didàctiques
que treballen la creativitat de l’alumnat com per
exemple els balls de saló en què es fomenta la
creativitat amb el ball, el vestuari...

16-Què és el que recordes amb més afecte de
l’Ins. de Lliçà? L’ambient que hi havia, com que
érem pocs, els professors ens cuidaven molt.
17-Què recomanaries per millorar l’ensenyament
en l'època complexa, a nivell de valors, que
vivim? Introduiria com a mínim una hora més d’art,
música o esport.
18-Quins consell donaries als nostre alumnat de
cara a afrontar els estudis i el futur? Que se
s’esforcin al màxim, que no tirin mai la tovallola,
que confiïn en ells mateixos i que no deixin mai que
ningú els digui el que són capaços o no de fer.
Moltes gràcies per la teva col·laboració!!

