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Editorial

Evolució de la població escolar.
La  població  del  municipi  de  Lliçà  d'Amunt  ha 
experimentat  en  les  darreres  dècades  un 
creixement  demogràfic  molt  important,  produït 
principalment  per  la  immigració  procedent  de 
Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Com a 
dada  significativa,  el  1981  el  poble  tenia  2655 
habitants i l'any 2006 ja ha superat els 13000. 

Ens  cal  dir  que  les  previsions  de  creixement 
continuaran en el futur, encara amb més intensitat.

La  tipologia  demogràfica  de  la  població 
nouvinguda,  correspon  principalment  a  parelles 
joves  amb  fills  petits  o  adolescents.  Això  ha 
implicat  un  creixement  molt  important  de  la 
població  escolar.  Per  tant,  les  infrastructures 
educatives han hagut de crèixer a un ritme força 
accelerat  i  encara  ho  hauran  de fer  en  un  futur 
proper.

Així  doncs,  actualment   hi  ha  a  Lliçà  d  'Amunt, 
quatre CEIPS: Països Catalans, Miquel Martí i  Pol, 
Sant Baldiri, i  Rosa Oriol.  I   un IES, que és l'IES 
Lliçà.

Els  CEIPS  s'estan  ampliant  i  la  població 
escolaritzada a l'IES Lliçà ha crescut molt des de la 
seva fundació el 1995. Observant aquest procés, ja 
fa  un  cert  temps  que  s'ha  vist  la  neccessitat  de 
construir un nou IES al nostre municipi, i aquest any 
s'ha  aprovat  el  projecte.  Des  de  la  comunitat 
educativa  considerem  molt  encertada  aquesta 
iniciativa.

Fa  onze  anys  que  es  va  iniciar  l'Ensenyament 
Secundari a Lliçà d'Amunt. Des de llavors ha passat 
moltes coses a l'ensenyament en general i també al 
nostre  IES.  En  primer  lloc,  a  l'IES  Lliçà  vam 
implantar  la  Reforma  Educativa  amb  un  any 
d'anticipació.  La  LOGSE  implicava  canvis  molt 
importants  tant  a  nivell  curricular,  com 
metodològics.  Posteriorment  va  venir  la  revisió 
d'aquesta  llei  amb  la  LOCE,  i  aquest  any  s'ha 
aprovat la LOE a nivell estatal, quedant la part de 
desenvolupament per a les comunitats autònomes.

Al llarg d'aquests onze anys, el professorat ha fet 
molta  feina  per  adaptar-se  als  nous  contextos 
educatius,  i  evidentment  als  canvis  socials  que 
impliquen un alumnat de característiques diferents. 
Aquest  procés,  malgrat  les  dificultats,  ha  estat 
enriquidor.

Pel que fa referència a l'IES, uns dels aspectes més 
gratificants  ha  estat  la  inauguració  de  l'edifici 
definitiu,  després  de  vuit  anys  d'instal·lacions 
“provisionals”.

Maqueta dels mòduls prefabricats de l'IES Lliçà


