
Número 14, maig de 2007

Entrevista

Representants del Departament 
d'Educació visiten l'IES Lliçà

El dia 24 d’Abril uns quants representants de la 
Conselleria  d’Educació  del  departament 
d’Ensenyament, van visitar l’IES Lliçà. 

Un antic inspector del nostre IES ens va concedir 
una entrevista. En Salvador Grijalvo és l’Inspector 
Cap de la zona del Vallès Oriental. Durant el 2000-
2005 va ser inspector de l’ IES Lliçà. Va estar molt 
implicat en el projecte Licano, del nostre centre. El 
projecte pretén donar una formació a alumnes que 
han perdut l’interès en l’estudi.

 Salvador Grijalvo, inspector cap de zona

ELI: Hola  Sr.  Grijalvo,  bon  dia.  Li  donem  la 
benvinguda al nostre institut. Quan va començar el 
seu contacte amb l’IES Lliçà?

Sr.  Grijalvo: Va  començar  fa  uns  set  anys,  el 
setembre  del  2000,  fins  al  2005.  Cada  cinc  anys 
l’inspector canvia de zona, de manera, que el 2005 
em van nomenar cap inspector del Vallès Oriental.

ELI: Quina és la feina d’un inspector?

Sr.  Grijalvo:  Un  inspector  avalua,  controla  i 
assessora.  Jo  he  rebut  moltes  vegades  queixes 
d’alumnes  i  de  professors,  la  meva  feina  és 
esbrinar quin problema hi ha.

ELI: Què li va interessar del nostre centre, quan va 
començar?

Sr.  Grijalvo:  Em va  interessar  tot,  ja  que  em 
preocupen molt les persones. Tant l'alumnat com el 
professorat. 

ELI: Quins canvis i millores veu respecte llavors?

Sr. Grijalvo: Sobretot l’espai i  les condicions  han 
millorat molt. Ja que estar en mòduls prefabricats i 
en  més  males  condicions,  afecta   l’aprenentatge 
dels  alumnes  i  el  treball  dels  professors.  Per 
exemple, a l’hivern, entrava molt fred, no hi havia 
calefaccions... i això afectava moltíssim, perquè no 
es pot estar pendent d’aprendre si fa fred.

ELI: Què  destacaria  del  funcionament  del  nostre 
centre?

Sr.  Grijalvo: Sobretot  l’ambient.  Aquí  es  crea un 
clima de treball i de relacions humanes, tots tenen 
feina. 
En  la  relació  amb  les  persones,  el  profe-alumne 
aprèn al mateix temps l’un de l’altre.

ELI:  Tenim informació  que coneix  bé el  projecte 
LICANO, quina valoració en faria?

Sr. Grijalvo: M’encanta. Trobo que és un projecte 
molt interessant i permet obrir expectatives d’èxit 
personal  i  social  a  aquells  alumnes  que  s’havien 
considerat un fracàs.

ELI: Observa  alguna  diferència  entre  l’IES  Lliçà  i 
altres instituts que ha visitat?

Sr. Grijalvo: Si que n’hi ha , però les diferències 
són  difícils  de  valorar.  Cada  centre  és  diferent 
perquè les persones que hi treballen i hi estudien 
són diferents però les persones tenen les mateixes 
il·lusions. El perfil per dir-ho d’alguna manera és el 
mateix  o  similar.  L’espai  físic  condiciona  molt 
l’aprenentatge. 

ELI: Què n’opines de l’opció del nostre centre de 
separar als alumnes per nivells?

Sr. Grijalvo: Tot depèn de la voluntat del projecte 
educatiu. Crec que no és ni bo ni dolent. Tot és una 
intenció educativa.

ELI: Quina és la finalitat de la vostra visita i de les 
persones que l’acompanyen?

Sr.  Grijalvo: Vam  venir  per  veure  el  projecte 
LICANO en viu. Volien saber qui eren els alumnes 
que  participaven  en  el  projecte,  també  volien 
esbrinar què pensaven. En definitiva volien veure el 
projecte, com funcionava i conèixer l’ambient de 
treball. Per cert,  van quedar encantats!


