NOM I COGNOMS
Antonio Jurado García
CURSOS EN QUÈ VAS TREBALLAR A L’INSTITUT JULIO
ANTONIO
Si no vaig errat, des de 1.985 a 1.998
QUINA VA SER LA TEVA TASCA A L’INSTITUT?
Professor de Religió dels alumnes que voluntàriament assistien a
classe. Primer en la secció de Formació Professional, substituint a
Mn. Santiago Ortells, que es va jubilar.
Tenia com a Director a Juan Antonio Escribà.
Una vegada unificat F.P. i BUP, també impartia classe als alumnes
de les dues branques.
QUINS RECORDS GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL
CENTRE?
Molts positius. Una bona convivència entre els diversos membres
del Claustre de professors i també amb els alumnes en general.
POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU
QUE ES VA DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Recordo una anècdota que reflexa bastant bé una situació entre
professor i alumnes, millor dit, amb els pares de certs alumnes. Un
curs vaig ser tutor de 2on d’Administratiu. Hi havia una noia
problemàtica en quan a l’estudi i comportament. Vaig cridar a la
seva mare per explicar-li lo concernent a la seva filla. L’actitud de la
mare fou obstinadament en defensa de la seva filla. Per sort va
assistir a l’entrevista una germana major, alumna també del Centre,
que em donava la raó, però res, la mare va marxar amb la seva.
Podria dir moltes circumstàncies, positives en general relatives als
alumnes i professors, així com les excursions en les vaig participar:
Eivissa, Barcelona, Tenerife,...
ON VAS ANAR AL MARXAR DE L’INSTITUT JULIO ANTONIO?
Com a conseqüència de problemes de “locomoció (les caderes),
vaig deixar l’Institut, continuant com a Rector de les Parròquies de
Rasquera i Ginestar.
QUÈ N’ÉS DE TU A L’ACTUALITAT?
Des de l’any 2.000 estic de Rector a la Parròquia de Santa María de
la Mar de Benicarló, província de Castelló. Tinc ara setanta cinc.

Suposo que ja no em quedarà corda per molt més, però mentre el
cos aguanti....

