Jo vaig estudiar a l’institut Julio Antonio
NOM I COGNOMS:
Júlia Piñol Barceló

CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO:
Del curs 2010/2011 al 2015/2016

QUINS ESTUDIS VAS CURSAR-HI?:
ESO I BATXILLERAT

DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD? PER QUÈ?
Carles Bibiloni, professor de matemàtiques perquè és el professor que va
fer que m’agradessin les mates, explicava molt bé i era divertit.
Alfons Argilaga, professor de català per la seva paciència i dolçura i també
explicava molt bé.
Inma Penna, professora de Castellà i tutora de batxillerat, perquè sempre
és preocupava per nosaltres i va tenir molta paciència.
Gonçal Sebastià, professor de filosofia, perquè va ser el professor més
“alocat” amb el bon sentit de la paraula.

QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Tinc molt bon record ja que són els millors anys com a estudiant i coneixes
a molta gent de tots els pobles.

POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA
DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
A 1r. d’ ESO, a un alumne li van ficar falta per no assistir, però si que hi
era, es va passar pràcticament tota la classe amagat davall de la taula del
professor i nosaltres el veiem i li tiràvem coses.
A 3r d’ ESO algú va tirar una bomba fètida a classe i just al cap d’un
moment va entrar el cap d’estudis i va obrir totes les finestres, ens vam
gelar, estàvem al mes de desembre.
DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’ INSTITUT JULIO ANTONIO?
M’ha servit per a preparar-me per estudiar a la universitat, aprendre
passant-m’ho bé amb molt bon ambient.
A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT?
Sóc estudiant de 1r. de Finances i comptabilitat a la URV.
Ens podies afegir una fotografia de la teva època d’estudiant i una altra
actual?

