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Descriu-nos breument qui ets i a què et dediques.

En què consisteix la teva feina actual?

Soc la Mari Carmen Columna (MC). Fa 20 anys que
treballo en aquesta escola com a mestra d'educació
infantil, mestra de primària i també durant molts anys
vaig ser la logopeda del centre.

(MC): En aquests moments soc la mestra de llengua
castellana de Cicle Mitjà.

El meu nom és Jordi González (JG) i soc un dels
professors d'Educació Primària a cicle mitjà i aquest any
soc tutor de la classe de 3r C.
Soc la Marta Beltrán (MB). Ara ja cal especificar quina
Marta. La nostra escola s'ha fet tan gran que hi ha altres
Martes al centre. Soc mestra des de fa uns "anys" al
Santo Angel.
Sembla que era ahir, però aquest novembre ha fet "29
anyets" que em dedico a allò que més m'agrada: ensenyar.
Soc l'Evelyn (ER) i ja fa 17 anys que em dedico a la
mateixa feina, soc mestra de primària. Des del curs
2005/2006, treballo a l'escola.

(JG): Intentem formar als alumnes pel futur i els ajudem
a prendre bones decisions. Procurem també que
adquireixin bons hàbits i que siguin crítics.
(MB): Actualment faig classe de matemàtiques al Cicle
Superior; estic a sisè. A més de les matemàtiques, soc
la tutora de 6è C on imparteixo el taller de biblioteca i
educació en valors.
(ER): Fa uns cursos que vaig deixar de ser tutora i ara
soc l'especialista de castellà al Cicle Superior. A més a
més, faig classes de reforç al mateix cicle.
Vas fer altres estudis o formacions després de l'etapa
al nostre centre educatiu?
(MC): Quan vaig acabar aquí vaig entrar a la UB per fer
la carrera de magisteri. Vaig deixar passar uns anys
per poder realitzar un màster de Logopèdia.

ALUMNI

Educació PRIMÀRIA

(JG): Vaig cursar el Grau d'Enginyeria de Telecomunicacions, Grau de Mestre d'Educació Primària, Grau Mitjà
d'entrenador de futbol i Grau Superior d'entrenador de
futbol.
(MB): Després d'estar a la nostra escola vaig marxar a
l'Institut de Bruguers on vaig cursar 3 anys de BUP i 1
any COU. D'allà vaig anar a la Universitat. A més vaig fer
música amb la Carmen Amat.
(ER): Vaig deixar l'escola per anar a la Universitat de
Barcelona, allà vaig cursar la Diplomatura de mestre.
Si poguessis tornar enrere en el temps a la teva etapa
d'estudiant, hi ha coses que faries d'una altra manera?
(MC): Segurament hi ha coses que podria millorar. Però
el record que tinc és tan bo que m'agrada pensar que va
ser la millor època d'estudiant que he tingut i la vull tal
qual va passar.
Encara conservo les mateixes amistats i he continuat
creixent al seu costat.
(JG): Si tornés a l'etapa d'estudiant portaria la meva feina
més al dia i hi dedicaria més temps. Quan ets més jove
costa veure la importància de les coses per tu mateix.
(MB): Sí. Intentaria conèixer més i millor als companys.
Poc més. Penso que érem persones molt treballadores i
respectuoses amb la resta.
(ER): No, crec que tal com vaig fer les coses no m'ha
anat tan malament...
Explica'ns un parell de coses que t'hagin marcat positivament en el teu pas per Santo Angel.
(MC): Em va marcar molt positivament la relació que els
mestres i alumnes tenien de respecte i admiració.
L'acompanyament emocional que ens van oferir sempre,
els consells, l'entusiasme amb el que treballaven...

Els mestres que vaig tenir no només em van ensenyar
coneixements, també bons valors i a assumir responsabilitats.
(ER): Doncs, encara que en aquells temps no pensava
que era una cosa positiva, el professor Juan em va
proposar per repetir 3r de primària i això va fer que
guanyés més confiança en mi mateixa i tenir una nova
oportunitat.
Des d'aquell moment en l'àmbit acadèmic tot va anar
millor.
I sobretot, que em vaig trobar persones que encara
avui dia conservo (les meves millors amigues).
Pots oferir algun consell als alumnes de Santo Angel
que estiguin llegint aquesta revista?
(MC): Creu en tu. Creu en les teves possibilitats. Creu
també en els altres i lluita per un món millor.
Tens la força que pot canviar-ho tot.
(JG): Com a consell, els diria que aprofitessin la seva
estada a l'escola i que valoressin l'esforç que fan els
professors per ajudar-los a ser millors alumnes i
persones.
(MB): Penso que el millor consell que puc oferir és
aprofitar les oportunitats, però sobretot "lluitar per allò
que vols".
Jo volia ser mestra i aquí estic. Recordo que li deia als
meus profes: "quan sigui gran seré senyo, tu et
jubilaràs i jo et substituiré...” I mira tu.
(ER): Crec que el consell que els puc oferir és que
lluitin pels seus somnis, que treballin molt i siguin
constants, després els fruits seran positius.
I sobretot, que s'envoltin de persones que els sumin.

Em va ajudar a formar-me acadèmicament i com persona.
(JG): Em van marcar de forma molt positiva la relació
amb alguns professors i la proximitat.
Una altra cosa que em va agradar va ser la participació
en altres activitats extraescolars com el futbol i conèixer
un munt de gent amb qui encara parlo avui dia.
(MB): Tot i que pot sonar a tòpic, les persones que vaig
conèixer. Penso que vam ser una promoció molt bona.
Avui encara alguns mantenim relació.
Però sobretot recordo amb molt d'afecte els meus
mestres que després van ser els meus companys.
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