
Número 96, setembre de 2015

 Entrevista

              Entrevista a la professora 

Dori Medrano

En aquest apartat entrevistarem la professora Dori
Medrano, que porta molts anys a l'Institut de Lliçà,
i també està col·laborant en una ONG a Kènia.

1-Bon dia Dori, ens pots dir on vas néixer?

Vaig néixer a Algeciras, Cadis

2-Quants anys fa que fas de professora a l'Institut
de Lliçà?

Fa 15 anys que hi sóc.

3-Quan  estudiaves  volies  dedicar-te  a
l'ensenyament?  Per què?

Al principi  no ho sabia , però després sí,  perquè
penso que és una feina gratificant.

4-A quina Universitat vas estudiar?

Vaig estudiar a la Universitat Complutense a Madrid
i a la de Cadis.

5-Per què vas decidir ser professora d'anglès? 

Perquè  m'agrada  molt  l'anglès  i  penso  que  dóna
moltes  oportunitats.  Saber  idiomes  obre  moltes
portes per estudiar, treballar, viatjar...

6-Col·labores en una ONG?

Sí, en un grup de voluntaris.

7-Quina? Des de quan funciona? A què es dedica
aquesta ONG?

Col·laboro  amb  Children  of  Àfrica,  fa  molt  anys

que funciona, però no sé des de quan.

Aquesta ONG es dedica a millorar las condicions de
vida de nens en una escola rural a Kènia pel que fa
a temes educatius i sanitaris.

Entre d'altres coses, han muntat dues biblioteques,
on també hi fan classes i un centre mèdic. També
tenen  molts  nens  apadrinats,  la  qual  cosa  els
permet poder anar a l'escola.

8-Com i des de quan  hi participes?

Hi participo des de fa 7 anys. Jo també tinc un nen
apadrinat. 

A l'institut organitzem  activitats per recollir fons
per aquesta associació.

Com podeu veure hi col·laboro particularment i des
de l'Ins. de Lliçà.

9-Hi ha molta gent interessada?

Molta gent s'interessa i  hi col·labora, hi ha molts
nens apadrinats.

10-Podem participar des de l'Institut?

Crec que sí, m'agradaria que al nostre centre  hi
hagués un dia dedicat a la solidaritat.

De tota manera, faig un agraïment molt especial a
l'Associació d'Alumnes de l'Institut de Lliçà per la
seva col·laboració tant en aquest projecte, com en
d'altres  que es  realitzen al  centre, sense  la  seva
motivació i dedicació no es podrien dur a terme.

Moltes gràcies per la teva col·laboració!


