
      

Jaume Vilarrasa 
i Bassachs,

el nou director de 
l'IES Lliçà

En Jaume dirigeix l'IES Lliçà i és 
professor de Tecnologia. Li hem 
fet  aquesta  entrevista  perquè 
acaba  d'iniciar-se  en  aquesta 
tasca.  És  per  això  que  ens 
agradaria saber com es troba en 
aquest  centre,  si  li  agrada, 
quines  propostes  vol  dur  a 
terme,   i  com  és  ell  com  a 
persona. 

L'objectiu  de  l'entrevista  és 
conèixer-lo millor.

Número 17, octubre de 2007

Entrevista

Per què vas decidir ser director?

Perquè ja havia estat en un altre 
institut  i  m'agrada  aquesta 
professió.

Has treballat en altres escoles o 
instituts? Quins o quines?

Sí, l' IES Torre Roja de Viladecans.

Què creus que ha de fer un bon 
director?

Tenir  una  visió  global  del  centre 
saber com està el centre i si falta 
alguna  cosa,  dirigir  no  és  gens 
fàcil.

De petit què volies ser?

Volia ser veterinari, m'agraden els 
animals però em va sorgir  aquest 
treball i ara sóc aquí.

Ara de gran si  poguessis  escollir 
un altre treball quin seria?

No  escolliria  un  d'altre,  porto  22 
any de professor i no he canviat de 
feina perquè ja m'agrada aquesta.

Quina assignatura t'agradava més 
de petit? Eres bon estudiant?

No tenia una assignatura preferida, 
però  si  he  d'  escollir,  escolliria 
matemàtiques i   llengua, però en 
llengua anava una mica justet.

Sí, era un bon estudiant.

Ets professor de cap assignatura? 
Quina?

Sí,  de  Tecnologia.  De  la  part 
tècnica  m'agrada  en  especial  la 
mecànica de cotxes.

Hi  ha  algú  que  t'hagi  ajudat  a 
arribar fins aquí?

Bàsicament no, però hi va haver un 
professor  que  em  va  ajudar  a 
decidir-me a ser prefessor, perquè 
tinc molta paciència.

T'agradaria  treballar  en un altre 
institut?

No, aquest ja m'agrada.

Quins avantatges i inconvenients 
hi trobes al teu treball?

Els   avantages  més  destacats  són 
que  cada  any  pots  intentar  fer 
coses noves amb els nous alumnes i 
companys  professors,  per millorar 
el centre.

I  pel que fa als inconvenients, és 
que aquest any, al fer de director, 
només he pogut fer tres setmanes 
de vacances .

Què t'agradaria  canviar  de l'IES? 
Tens cap projecte o iniciativa?

M'agradaria fer un IES verd, posar 
plaques solar per a l'aigua calenta 
de les dutxes i una zona de picnic.

M'agradaria  canviar  l'horari, 
m'agradaria  que  fos  de  8:00  a 
14:30 tots els dies.

Tens cap hobbie?

Fer maquetes,  ara  estic  fent  una 
maqueta d'una casa del segle XVII.

T'agrada  relacionar-te  amb  els 
alumnes de l'IES?

Sí, m'agrada relacionar-me, i a més 
coneixo  més  alumnes  cada  any 
quan comencen l'institut.




