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Entrevista

Entrevistem la professora de 
Llengua catalana, Mireia 

Queraltó.
Aquest curs 2010-11, la Mireia s’ha incorporat 
a l’Equip Directiu de l’ INS Lliçà amb el càrrec 
de Secretària.

Hola Mireia, quina valoració fas d’aquest inici de 
curs?

De moment no hi ha massa diferència amb altres 
cursos.  El  que sí  és  diferent és  que els  alumnes 
vàreu començar una setmana abans i ens van faltar 
dies per organitzar-ho tot millor.

Quines són les prioritats en aquests nou càrrec?

Col·laborar en la gestió de l’ INS Lliçà i encarregar-
me  de  tots  els  afers  d’una  secretària:  pagar 
factures, demanar pressupostos, signar certificats, 
fer actes de reunió... i  una llista  llarguíssima de 
coses més.

Ja  som  a  l’escola  del  segle  XXI,  què  hem  de 
millorar per aconseguir els grans reptes?

Crec  que l’educació  hauria  d’incloure  aconseguir 
que l’alumnat fos més respectuós, acurat, educat. 
Les  noves  tecnologies  que  sembla  que  s’estan 
instaurant atots els INS no sabem si ajudaren a fer 
de vosaltres més bones persones o no i tampoc si 
serviran per ensenyar més i millor.

Quins valors creus que té l’ INS de Lliçà?

Penso  que  hi  ha  un  bon  equip  de  professorat 
implicat  en  l’educació  dels  alumnes.  Les 
instal·lacions  són  magnífiques.  L’alumnat....  n’hi 
ha de tot tipus, en general força “maco” 

T’ha costat adaptar-te a la nova responsabilitat?

Encara m’hi estic adaptant. És un canvi molt gran 
respecte al que havia fet fins ara

Què hi pots aportar tu?

M’agrada molt  l’ordre i  m’agradaria  “fer  neteja” 
d’alguns  racons  de  papers  o  estris  que  no 
serveixen.  A  més...  hi  faltava  algú  de  lletres  a 
l’Equip Directiu, ja que tots els altres membres són 
de CCNN.  

Com preveus els curs?No m’agrada gaire preveure 
perquè normalment no s’encerta mai. No obstant, 
vull pensar que tot anirà bé.

I ara unes preguntes sobre tu.

Quin llibre estàs llegint actualment?

Ahir  vaig  acabar  El  curiós  incident  d’un  gos  a  
mitjanit i ara començaré la relectura de La bogeria 
que és la lectura de 2n de Batxillerat.

Una cançó preferida.

Em costa molt de decidir-me per una en concret. 
M’agraden les cançons amb missatge, les que diuen 
coses i que tinguin una melodia que m’agradi.

Una pel·lícula especial.

Cinema Paradiso.

Una experiència inoblidable.

El naixement dels meus fills.

Un moment per oblidar.

El dia que en un avió que havíem d’agafar hi va 
haver un avís de bomba i vam haver d’estar molta 
estona a l’aeroport sense saber res clar.

Un lloc per perdre’s.

La Rambla del Poblenou i la Plaça Prim.

Una bona activitat a l’aula.

Qualsevol que hi hagi la intervenció de l’alumnat, 
sobretot les de tipus oral.

Un motiu per brindar.

Per tenir bona salut i també tots els que conec i 
m’envolten.

El millor pastís ha de ser de....Nata

Quin és el teu dia ideal...

El que no he de matinar i em permet tenir algunes 
estones lliures per a mi (són tan pocs!!!)

Moltes gràcies Mireia i que tinguis un bon 
curs!!! 


