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               Entrevista                  

Entrevista a l`Àngels 
Rodríguez

L'Àngels  Rodríguez  és  una  professora  del 
departament de Psicopedagogia, és llicenciada en 
Filosofia  i  Ciències  de  l'Educació,  especialitat 
Pedagogia  Terapèutica,  imparteix  classes  de 
Llengua Catalana, fa Atencions Individualitzades i 
coordina el Servei de Mediació Escolar del nostre 
centre.

L'Àngels  és  tutora  de  2n  A  grup  al  qual  dóna 
classes de Llengua Catalana. 

-Ets sens a gust a l`IES Lliçà? 

-Sí

-Fas de mestra en un altre IES? 

-No

-Què és el que més t’agrada dels alumnes?

-Les ganes que tenen de créixer, saber i aprendre. 

-Què t’agrada més de la teva professió?

-La relació amb el jovent i la visió que tenen del 
món.

-T'enfades quan els alumnes no porten els deures 
fets?

-Sí

-Quants anys fa que treballes al nostre IES? 

-Aviat farà 12 anys

Què  t'agrada  més  fer:  Llengua  Catalana, 
Competències  Bàsiques,  Mediació  Escolar  o 
Atencions Individualitzades? 

Llengua Catalana i Mediació Escolar

Per què?

Són dues àrees que conec molt bé. En el cas del 
català,   fa  molts  anys  que  ensenyo  a  llegir  i  a 
escriure.  Pel  que  fa  a  la  Mediació  Escolar, 
acompanyar als  alumnes  en la  comprensió  de les 
relacions humanes és molt gratificant.

Amb els anys de docència, quina evolució has vist 
en els alumnes?

Canvis  amb  els  seus  costums  i  hàbits,  la 
comunicació i la tecnologia.

-Quin seria el  viatge que voldries fer amb els 
alumnes?

-Els  viatges  els  tinc  descartats  amb  motiu  de  la 
meva  salut,  que  no  em permet  exposar-me a  la 
llum solar.

El Servei de Mediació Escolar resol els conflictes 
que es poden originar entre els/les alumnes del 
centre o entre l'alumne/a i el professor/a.

L'Àngels imparteix una optativa a 3r d' ESO que 
s'anomena  Vida  i  Conflicte que  dura  dos 
trimestres.  L'objectiu  d'aquesta  matèria  és 
formar el grup de mediadors/es del centre. 

Les imatges que us oferim a continuació són de 
les entrevistadores i del grup de 2n A.
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