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                      Entrevista
  Entrevistem a la Montse Bretones, 
professora de Llengua Castellana

      Quina edat tens?  Ara tinc quaranta tres anys.

On vas néixer? Vaig néixer a Granollers i hi vaig 
viure a la Parets fins als 37 anys. 

Sou molts germans? Som tres germanes.

Els  teus  pares  de  què  treballaven? 
La mare és mestressa de casa i el pare encarregat 
d’una fàbrica de radiocassets, rentadores... 

On  vas  estudiar? Vaig  estudiar  a  FGB,  a  les 
monges de Parets, a l'Institut de Mollet, actualment 
Vicenç  Plantada,  i  a  la  Universitat  Autònoma  de 
Bellaterra.

Quins  records  guardes  de  l’escola? 
Recordo que duia una bata de quadrets.

Quines  assignatures  t’agradaven  més? 
La  veritat  és  que  m'agradaven  totes  llevat  de 
l'Educació Física.

Quan  vas  ser  gran,  què  vas  estudiar?  
Quan tenia divuit anys vaig començar a estudiar la 
carrera  de  Filologia  Hispànica  durant  quatre  anys. 
Vaig  fer  l'especialitat  de  Llengua  i  Literatura 
Castellana.

Sents que la teva educació va valer la pena?  
Per  què? Sí,  perquè  vaig  estudiar  el  que 
m'agradava i els meus pares n'estaven  orgullosos.

Quan  vas  decidir  ser  professora? Quan  vaig 
acabar  la  carrera,  vaig  fer  pràctiques  i  em  va 
agradar.

Tens fills? No.

Estàs  casada?   Sí. A  què  es  dedica  el  teu  
marit? És conserge en una escola bressol, treballa 
amb els nens petits.

Què fas en els teu temps lliure? Corregir, llegir i 
caminar amb el meu marit.

Tens alguna afecció? M'agrada pintar a l’oli i fer 
puzzles.

T’has  dedicat  a  una  altra  cosa?  En  cas  
afirmatiu, per què l’has deixat? Sí, vaig treballar 
en  una fàbrica, però m'agradava més estar amb els 
nens.

Des  de  quan  et  dediques  a  l'ensenyament? 
M'hi dedico des de l’any 92. Però cada cop és més 
difícil.   El  que  més  m'agrada  es  veure  com  els 
alumnes aprenen. 

Tens pensat seguir a l’ensenyament? Sí.

Quin curs t’agradaria tenir? Fent 2n d’  ESO és 
quan em sento millor. 

Has estat en una altra escola? Quina? Sí,  he 
estat a diverses escoles a Mollet, Rubí, Cerdanyola, 
Barberà del Vallès...

On vivies abans de venir a l'Institut de Lliçà? 
A  Palafrugell,  vaig  estar-hi  dos  anys,  perquè  hi 
treballava.

Explica’m  una  situació  que  per  a  tu  va  ser  
desagradable o difícil i la vas solucionar amb 
èxit:

Vaig tenir un alumne que tenia problemes greus i no 
els volia explicar a la mare, va tenir confiança amb 
mi i vaig poder ajudar-lo.

Si  tinguessis  llibertat  per  escollir  un  treball,  
quin  agafaries? M'agrada  molt  treballar  a  la 
biblioteca  i  m'agradaria  escriure  llibres  quan  em 
jubili.

Quina importància li dones a l’amistat? Es molt 
important, tinc quatre amigues de tota la vida.

M'agradaria anar a sopar amb en Paul Newman. 


