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 Entrevista 

  Entrevista a Carme Permanyé, 
professora de Ciències Socials 

Quants anys fa que treballes a l' Institut?

Fa quatre anys a l'Institut.

I fent de Professora?

Fent classes la veritat és que ja porto molts anys: 
ja en fa 25!

On vius actualment?

Visc a Calldetenes (Vic).

Quantes vegades has estat tutora?

Dues. Aquest any i l'any passat

Per què vas voler ser tutora?

Jo  no  vaig  voler.  Em  va  tocar,  però  m'agrada, 
perquè estàs més  en contacte amb els alumnes

Quants fills tens? 

Tinc dos fills. La gran es diu Magalí  té divuit anys i 
l'altre es diu Ferran i en té catorze.

Què volies ser de petita?

De petita volia ser arqueòloga.

Com  diferenciaries  els  alumnes  de  quan   tu 
estudiaves  amb  els que ara tens d'alumnes? Què 
ha canviat?

Ara tots són una mica massa espontanis, abans no 
ho  eren  tant.   En  general,   ara  tots  sou  més 
independents,  abans  tots  depeníem  més  del 
professor.  Una altra cosa que ha canviat és que ara 
us costa més  acceptar les normes, abans no dèiem 
res.

Quines són les teves aficions?

Les meves aficions són anar al cinema i llegir.  Ah! 
també m'agrada molt viatjar.

Per què t'agraden tant les Ciències Socials?

Perquè t'ajuda a entendre el món; com és ara i com 
era abans. I també t'ajuda a entendre i comprendre 
la societat des de molts punts de vista.

Quina és la cosa més fascinant que has fet mai?

La cosa més fascinant no sabria que dir-te.  Potser 
haver conegut altres maneres de viure.

T'agrada viatjar?

Sí. m'agrada molt.

Quants viatges has fet?

Molts.  N'he  fet  uns  quants.  He  anat  al  Brasil,  a 
Cuba, Turquia, Marroc, Grècia, Tunísia, etc.

Quina carrera has estudiat?

He  estudiat  Geografia  i  Història.  I  a  més  sóc 
especialista en Història d'Amèrica.

Què  és  el  que  més  t'agrada  de  les  Ciències 
Socials?

La  Història.   Però  la  Geografia  també  té  el  seu 
encant

Què és el que més t'agrada de la història?

El que més m'agrada de la història és conèixer com 
era el món  fins al descobriment d'Amèrica

Com és la teva vida privada?

Tranquil·la. Estar amb la família i els amics.

Tens  alguna  xarxa  social  tipus  Facebook, 
Tuenti, ...?

No. No en tinc cap. A més no tinc temps

Carme Permanyé


