Jo vaig estudiar a l’institut Julio Antonio

NOM I COGNOMS:

Mª Reyes Luelmo Martín

CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO: Els que van del 1976 a
1980.
QUINS ESTUDIS VAS CURSAR-HI?:

El BUP i el COU

DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD? PER QUÈ?
De molts, però segur que me'n deixaré, ja fa uns quants anys d'això. Entre altres me'n
recordo del senyor Piqué, que ens feia Filosofia, que m'encantava; de la seva dona, Luisa
de Celis, que ens va donar Llatí i Llengua; del senyor Quintana, que ens donava Geografia i
Història i amb qui mai no ens avorríem ni els que rebutjàvem l'assignatura; de la Mercè
Pons, de Matemàtiques, és clar; de don Santiago, de Dibuix i Plàstica; de José M. Barreiro,
de Literatura, amb qui es pot dir que vaig aprendre a llegir de veritat; de don Anselmo, de
Física i Química, de la Conxita, d'Educació Física, del senyor Cerdà, de Ciències Naturals...
QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Va ser una de les millors èpoques de la meva vida. No només era emocionant la
convivència amb els altres i m’ho passava molt bé, sinó que l'Institut em va regalar la
intensa i prolongada emoció de l'aprenentatge, de la descoberta del món.
POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA DONAR DURANT LA
TEVA ESTADA AL CENTRE?
Recordo que a 1r o 2n de BUPi a les primeres classes que vam tindre amb el senyor Cerdà,
quan el vèiem aparèixer amb les mans a les butxaques de l’americana i sense ni una
bossa, sempre ens pensàvem que aquell dia no ens havia de fer fer gaire cosa i ens
miràvem de reüll contenint l’alegria. Però pujava a la tarima i treia un paperet tot plegat
de la butxaca, el començava a desplegar i al final, en una página com de diari dels d’abans
resultava que tenia tot l’esquema de la classe del dia i ens ho empapussava tot com a
pollets.
DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO?
Entre altres coses, a l’Institut vaig conèixer alguns professors que m’han servit de
referència i model en la meva vida, i no només en l’aspecte laboral, però també en aquest
vessant.
A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT?
Sóc professora.

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

