Jo vaig treballar a l’institut Julio Antonio
NOM I COGNOMS:
GEMMA GÓMEZ GARCIA

CURSOS EN QUÈ VAS TREBALLAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO:
2005 al 2007

QUINA VA SER LA TEVA TASCA A L’INSTITUT?:
PROFESSORA DE LLENGUA CASTELLANA I TUTORA DE 3 ESO EL PRIMER
ANY

QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Entranyable. Tinc un bon record dels companys i companyes amb els qui anys més
tard ens hem vist a activitats celebrades a les Terres de l’Ebre (Tradijoc, a
Tortosa acompanyant als alumnes de 2n batx a les PAU, Jornada de Bones
Pràctiques on, per cert, vaig presentar una justament a la sala d’actes de l’institut)
i sempre m’ha fet molta il.lusió saludar-vos.

Record entranyable de la Dolors

Jornet, la Marta Montagut (companyes de batalles durant el camí de preparació de
les oposicions) de Joan Salvador, del bon tracte i acollida al departament del
castellà: Marian, Imma i Rubén així com de les companyes i company amb qui
compartia cotxe des de Lleida i molt bon record de la meva tutoria de 3r dels qui
vaig aprendre molt i molt.

POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA
DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Hi ha dos fets destacats a la meva vida que els vaig viure al Julio Antonio: aprovar
les oposicions i el neixement de la meva filla petita Blanca. Li vau regalar un
osset de peluix a qui vam batejar com “Julio Antonio”

ON VAS ANAR AL MARXAR DE L’INSTITUT JULIO ANTONIO?
Vaig ser dos cursos a Almacelles (Lleida), sis a Flix (la meva primera plaça
definitiva). Des del curs passat tinc plaça a l’institut Josep Lladonosa de Lleida.

QUÈ N’ÉS DE TU A L’ACTUALITAT?
Doncs continuem treballant i estimant la nostra professió.
El nostre osset Julio Antonio continua a l’habitació de la Blanca deu anys després.

Ens podies afegir una fotografia de la teva època a l’institut Julio Antonio i
una altra actual?

