
Entrevista a Coro
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Què destaques de tu mateixa?
Que sóc resolutiva, responsable i extravertida

Quan vas començar a estudiar a la nostra escola?
El 1964

Fins a quin any?
1975

Què recordes dels primers anys?
Jo anava a l’escola molt contenta. En aquell temps érem pocs alumnes i tots
plegats érem com una família. Tant les monges com les poques mestres que hi
havia ens cuidaven molt.

Ha canviat molt l’escola?
Sí, no només l’edifici sinó també amb la quantitat de gent.

I l’educació en general?
També. Les assignatures tenien un valor molt relatiu. A partir d’una situació
concreta sorgida en el dia a dia, adaptaven el que ens volien ensenyar, tant a
nivell de coneixements com en valors.

Benvinguda Coro 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.

Coro

BONA PERSONA, ALEGRE I SENZILLA. AIXÍ ES DEFINEIX LA CORO, UNA
DE LES EXALUMNES MÉS ANTIGUES DE LA NOSTRA ESTIMADA ESCOLA.



Ens expliques alguna anècdota?
Més que anècdotes, que durant tants anys en passen moltes, el que recordo
especialment són moments concrets que allà vaig viure i gaudir com: les festes
de Nadal i de la Mare de Déu de Montserrat que amb tanta il·lusió esperàvem i
que un mes abans ja les preparàvem; les obres de teatre que fèiem en ocasions
especials, en les que tots participàvem, tant grans com petits i ens ajudàvem;
les tasques de menjador que les assumíem els grans i consistien en: preparar i
servir les taules, fer la neteja del menjador (per cert era una de les classes) i
preparar berenar pels petits; quan arribàvem a l’escola, per entrar ens posaven
una música, fèiem les files i havíem de donar una volta al pati, per ordre i
acabàvem pujant les escales de la glorieta fins a la classe. I així podria seguir
explicant moltes coses més.

Conserves les amistats que vas fer a l’escola?
Sí, bastantes d’elles i quan ens trobem encara gaudim en recordar els moments
viscuts allà.
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Què va significar per a tu el pas per a aquesta
escola?
Em varen ajudar a créixer com a persona, reforçant
molts dels valors que a casa ja m’ensenyaven.
També em van inculcar que amb esforç i constància
s’aconsegueixen moltes coses. I no puc oblidar el
valor de l’amistat.

Recordes algun mestre?
Sí, molts. I no seria just anomenar-ne només alguns
doncs guardo molt bons records tant de les monges
com de les mestres que vaig tenir.

 

Tres valors que vas aprendre.
La col·laboració desinteressada; fer les tasques
diàries amb alegria i participar amb il·lusió en les
diferents activitats que l’escola ens proposava.

Un consell pels joves
Que facin les coses i tractin a la gent tal i com els
agradaria que els hi fessin i els tractessin a ells.

 


