Jo vaig estudiar a l’institut Julio Antonio
NOM I COGNOMS: Anna Ardévol Grau

CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO:
1982-86

QUINS ESTUDIS VAS CURSAR-HI?: Batxillerat i COU

DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD? PER QUÈ?

L’Antonieta Bladé Segarra em va fer enamorar de la Biologia
El Jordi de Química, em va fer entendre de per vida el canvi d’unitats
Amb Don Anselmo i els companys de classe he passat estones molt
divertides a classe
Amb la Juana ens vam iniciar a un sistema binari que feien funcionar el
ordinador
Amb l’Alsina fèiem experiments al laboratori amb Drosophila
Manolo amb seu bigot i la samarreta “Amarras” a francès
La Josefina a filosofia a COU era “novata” i pobra, la recordo pel que patia
a les nostre classes,
El Código de Hammurabi i els esquemes interminables no se m’oblidaran
mai amb la Montagut
La Montse Perpinyà de català, sempre tant propera i amable

La Conxita, jugant a volei, també molt amable i propera
I moltíssims més.....
QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Un munt!!! Considero que és de les èpoques en que m’ho he passat més
bé
Vindre amb bici el primer any! Iniciar el bus a partir de segon.
El pati al poli, petar-me de rissa a classe, doncs alguns cursos hi havia gent
molt divertida, noves amistats.......

POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA
DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?

Jo no hi participava, però era tot un esdeveniment la setmana que venien
el francesos a l’intercanvi

DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO?
Vaig decidir fer Biologia, una tesi en Bioquímica i ara treballo de
professora i investigadora de Bioquímica: va ser el camí que em va portar
on soc!
A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT?
Professora de Bioquímica a la Universitat Rovira i Virgili

Ens podies afegir una fotografia de la teva època d’estudiant i una altra
actual?

Viatge fi de curs 3r a Sevilla 1984-85 ( jo soc la fotògrafa!)

Foto actual

