NOTÍCIES
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Professorat nou
Aquest any hi ha hagut una gran renovació
de professorat a l'Institut de Lliçà. L'any
passat es van convocar unes oposicions de
professors de secundària i, en aquest procés,
molts candidats van obtenir una plaça. Per
això, una trentena dels més de setanta
professors de l'INS Lliçà han arribat nous
aquest curs,
També han marxat alguns professors i
professores que feia molts anys que eren a
l'institut i que, de vegades, es troben a
faltar.

Batxillerat, cicles formatius i
altres ensenyaments
A Batxillerat hi ha 3 classes de primer any i
4 classes de segon. Les modalitats de
batxillerat que es fan a l'institut són:
humanitats, ciències socials, tecnologia i
ciències de la naturalesa i la salut.
A més, també s'hi pot fer l'anomenat
Batxibac, que és un batxillerat amb el qual
s'obté la doble titulació, francesa i
espanyola.
Pel que fa a cicles formatius de grau mitjà
de xarxes i sistemes informàtics, hi ha 2

Recuperacions d’aules

grups de primer any i un grup de segon any.

El curs 2020-2021 la pandèmia de la Covid19 va obligar a fer molts canvis a l’Institut de
Lliçà.
Moltes aules específiques, com els tallers de
tecnologia, l'aula de música, l'aula de visual
i, fins i tot, la biblioteca es van haver de
convertir en aules per a grups classe.
Aquest any, però, hem pogut recuperar
alguns espais per fer-los servir com cal: un
dels tallers de tecnologia, l'aula de música i
la biblioteca.
Esperem que el curs que ve la pandèmia
estigui del tot controlada i això ens permeti
tornar a la normalitat. Així podrem
recuperar les aules que encara estan
ocupades (i, amb una mica de sort, treure'ns
la mascareta).

Continua també l'IFE (itinerari formatiu
específic) de manteniment de centres
esportius que va començar l'any passat,
aquest any amb dos grups.
Aquest any, per primer cop, l'institut ofereix
un PFI en modalitat PTT (Programa de
Formació i Inserció - Pla de Transició al
Treball) d' Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i
Serveis de Restauració. Només hi ha una
classe de 15-16 alumnes.
Tant l'IFE com el PFI es fan a l’antiga escola
Sant Baldiri, convertida en la segona seu de
l’Institut de Lliçà.
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