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Entrevista a LA SÍLVIA GRIÑÓ
DIRECTORA de l'INS LliçÀ:
Bon dia Sílvia, som el Pau Domínguez i l'Àlex Comas de 3rB i volem entrevistar-te.
Com és que et vas decidir a presentar-te a directora de l'institut?

-L' anterior directora volia marxar i va preguntar a tots els professors
funcionaris si volien el càrrec, i només jo em vaig presentar.
Quins projectes teniu tot l'equip directiu ?

-Actualment volem fer que l'Ins Lliçà sigui un institut verd, millorar el
nivell d'anglès dels estudiants i consolidar els PFI-PTT (Programes de
Formació i Inserció-Plans de Transició al Treball).
Hi ha hagut canvis en el funcionament del centre?

-No he tingut temps de fer moltes coses, però vam agafar el Sant
Baldiri per poder fer el PFI-PTT, recuperar hores de taller i de
laboratori que s'havien perdut pel coronavirus i canviar el sistema de
pagament .
El fet que comencin nous cicles formatius us ha suposat molta feina ?
I que estiguin ubicat fora de l'edifici principal és un problema?

-S'amplien els cicles ja existents en dues línies dintre del centre. I els
PFI-PTT es troben situats fora de l'edifici.
Quines dificultats us heu trobat a l'inici del curs?

-Sobretot en la elaboració dels grups i els espais.
Les mesures anti Covid-19 es mantenen com el curs passat ?

-Les mesures s'han rebaixat , desinfectant menys les aules i la
desinfecció de mans dels estudiants, a més de poder anar als
laboratoris; al pati també s'han rebaixat.
Algunes novetats que vulguis destacar?

-La implementació del pagament per medi d'una aplicació, IT Escola.
Que penses de l'educació en general?

- L'educació es molt important perquè defineix com pot ser una persona,
per això tenim que aconseguir una bona educació i comunicació amb la
família. Ja que gracies a això dema podreu estar on vulgueu.
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Perquè abans les classes estaven separats en nivells, i ara no?
-Ens adaptem a la legislacions actuals i a la normativa Covid fent més grups
homogeni.
Creus que aquesta decisió endarrereix el transcurs del any, i de
l'aprenentatge?
-No hi ha un sistema perfecte, jo penso que no endarrereix l' aprenentatge,
de fet crec que millorarà el aprenentatge del alumnes, perquè a l'aula
tindran persones amb qui fixar-se per millorar.
Has treballat sempre a l'INS Lliça?
-No, vaig treballar en una farmàcia durant un parell d'anys i després vaig
treballar en un centre a Palau, fins que em vaig establir a treballar a l'INS
Lliçà.
Quines assignatures fas i què vas haver d'estudiar per a poder fer classe?
-Aquest curs faig Biologia i Física i Química a 1r. de Batxillerat. Jo vaig fer la
carrera de Farmàcia i les oposicions de Física i Química.
Què has estudiat per arribar a fer classes? Has hagut de estudiar alguna cosa
especial, per a ser directora?
-Vaig fer dos cursos de formació per a Direcció.
A part de les teves assignatures n'hi ha alguna altra que t'agradi molt?
-M'agrada molt la Història, també les llengües com l'anglès, el català, etc.
Sempre has treballat a l'Ins Lliçà?
-No, primer vaig treballar al laboratori d'una farmacèutica, i després en un
Institut a Palau i a partir del 1992 aquí a Lliçà.
Que fas al teu temps lliure ?
-M'agrada caminar amb els gossos, el cinema, llegir, compartir temps amb els
amics i família i viatjar.
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