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Entrevista

Canvi d'equip directiu de l'IES

Aquest any es renova l'equip directiu del nostre IES. 
Els  passos  que  s’han  de  seguir  per  escollir  una 
candidatura són els següents:

1.Elecció dels membres de la comissió:

-   3 professors votats pels claustre

-   3 membres del consell escolar no professors 

-   1 director de la zona

-   L’inspector

2. Constitució de la comissió

3.Valoració dels mèrits

4.Valoració del projecte

5 Exposició oral del candidat

6.  Valoració  definitiva:  En  cinc  dies  se  sap  el 
resultat definitiu

*Entre cada pas  hi  ha  3  dies  perquè el  candidat 
pugui reclamar.

Aquest  any  només  hi  ha  un  candidat  què  és  en 
Jaume Vilarrassa. Si no s’hagués presentat ningú, la 
inspecció triaria un candidat a dit.

Valoració de l'actual director:

Segons l'actual director de l’IES Lliçà,en Francisco 
Javier  Íñiguez,  durant  aquests  tres  anys  que  ha 
estat al front de l' IES, aquest ha millorat quant a la 
convivència,  la  disciplina,  la  puntualitat  dels 
alumnes, l’aspecte de l'institut, els diferents grups 
de classe  (reforç,  estàndard  i  aprofundiment),  la 
imatge del centre... També destaca que ara és un 
centre respectat, és a dir, que les famílies confien 
molt més en el centre que fa quatre anys.

Ens apunta que en un futur, aproximadament uns 
dos anys, hi haurà cicles formatius.

En Javi Iñiguez després de tres anys d’experiència 
com a director, afirma que ser-ho es difícil  i  dur 
però, a la vegada, gratificant i que per tant en un 
futur no descarta tornar-ho a ser. 

Jaume Vilarrasa, futur nou director:

Jaume Vilarrasa, amb la primera pedra de l'IES

A continuació hi ha una petita entrevista a Jaume 
Vilarrasa que és el proper candidat a director de 
l'IES Lliçà.

Les línies bàsiques de la seva proposta són:

-Qualitat: Millorar les competències  bàsiques dels 
alumnes.

-Salut laboral: Mirar que el clima sigui millor.

-Sostenibilitat:  Fer  l'intitut  més  verd,  és  a  dir, 
posar més plaques solars, més arbres...

En  Jaume  Vilarrasa  veu  l'intitut  bé  encara  que 
millorable.

I els canvis que faria són els que es deriven de la 
seva proposta.

       Bona sort, a ell, i al seu equip! 


