
Entrevista a Jordi  Mas 
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Què destaques de tu mateix?
M'adapto bastant bé.

Quants anys tens?
30

Quan vas començar a estudiar a la nostra escola? Fins a quina edat?
Vaig començar a P3 fins als 16 anys.

Ha canviat molt l'escola? I l'educació en general?
En aspecte no gaire, ja no hi ha tots els gronxadors, tobogans, etc. però, en canvi, la
pista de futbol i les graderies han millorat, la de bàsquet també, en general hi ha
més espai.
En el tema de l'educació crec que també ha canviat bastant, s'ha anat adaptant en
els nous temps, i l'escola ha invertit en diferents coneixements com pot ser
emprenedoria, robòtica o l'agricultura que poden aportar un ampli ventall de
coneixements als nens i nenes.

Què va significar per a tu el pas per a aquesta escola? Recordes algun mestre?
El meu pas per l'escola va significar una base sòlida de coneixements, tenint una
ment oberta i respectuosa per a la resta de les persones.

Benvingut Jordi de nou a la teva escola. Estem
molt contents de poder entrevistar-te amb
motiu dels 75 anys de l'escola.
Som un grup d’alumnes de 2n d'ESO i per
nosaltres és un plaer fer aquesta entrevista.

Jordi Mas

DIVERTIT, SOCIABLE I TREBALLADOR. AIXÍ ES DEFINEIX EL JORDI, UN 
 ALUMNI D’ALÇADA.  



Ens expliques alguna anècdota?
Sempre ajudava als professors a agafar les coses més altes dels prestatges.

Conserves les amistats que vas fer a l’escola?
Sí, de fet aquest 11 de juny vaig a fer un viatge de 10 dies amb unes quantes
d'aquestes amistats.
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Què va significar per a tu el pas per a aquesta
escola? Recordes algun mestre?
 El meu pas per l'escola va significar una base sòlida
de coneixements, tenint una ment oberta i
respectuosa per a la resta de les persones.
Sí que els recordo, i em fa l'efecte que els que
encara hi són, ells a mi també.

Tres valors que vas aprendre.
Respecte, companyonia i gratitud

Un consell pels joves
Gaudiu molt aquest temps a l'escola amb els vostres companys i companyes.

 
 

Quant fas (d'alçada, de llargada...)?
2.10 m

Quan vas començar a jugar a bàsquet? Has practicat altres esports abans?
Vaig començar a jugar bàsquet quan tenia 10 anys.
Abans de dedicar-me al bàsquet vaig estar fent "l'Escola Esportiva" amb altres
companys d'escola per decidir quin esport m'agrada més (tot i que per l'altura
ja més o menys apuntava per a on aniria), i els divendres feia natació a Can
Butjosa.

Ets bon tirant triple?
Tot i que jugava sempre d'interior, no ho feia malament.

En quins equips has jugat? Continues jugant?
Vaig començar jugant al CB Parets, després vaig anar al FC Barcelona, tot
seguit el Girona, i en acabat vaig anar a jugar a la lliga Universitària als Estats
Units.
Ja he penjat les vambes... de moment.

A quina posició jugues? Quin número portes?
Jugava de pivot i algun cop d'aler-pivot.
Mai he tingut un número en concret, el Parets era el 15, al Barça el 14, Girona 11, i a
USA el 33.Com és viure a EEUU?
Va ser una gran experiència. El principi bastant complicat per poder-m'hi
comunicar però un cop vaig passar aquesta barrera no vaig deixar
d'aprendre.

I estudiar a l'escola on treballa la teva mare?
No té res de diferent en comparació a les altres escoles.


