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Entrevista  

Institut  Llicà d'Amunt 2:  entrevista 
al seu director
L'any vinent, curs 2011-12, després de força anys de 
demanda per  part  del  poble  de Lliçà  d'Amunt,  es 
crearà  el  segon  Institut,  per  tal  d'aconseguir 
descongestionar l'actual Institut Lliçà.

És per això que hem cregut que la millor manera és 
buscar la informació de primera mà, i per aquesta 
raó hem anat a parlar amb el futur director del nou 
Institut Lliçà 2: Albert Alicarte.  Ell és professor de 
Tecnologia  al  nostre  centre,  és  Coordinador 
informàtic  i  a  més,  és  Coordinador  de  2n  d'ESO, 
però aquest dies ja està fent funcions de direcció.

1. Com es que t’han nomenat director del nou 
INS? Perquè van demanar voluntaris i  només em 
vaig presentar jo peraquest càrrec.

2.  Com et  vas  sentir  quan  et  van  nomenar 
director  de  el  nou INS? Una  mica  preocupat  i 
il·lusionat a la vegada.

3. Què et va dir la teva família en saber el teu 
nou destí?  Que si m’ ho havia pensat bé perquè 
era molta responsabilitat per a mi.

4. Hauràs de deixar de treballar en aquest INS 
per ser director de l’altre IES? En acabar aquest 
curs  deixaré  de  treballar  aquí  per  dedicar-me 
plenament al nou institut.

5. Quants anys has hagut d’estudiar per ser 
director d’un INS? No vaig estudiar cap carrera, 
només  vaig fer un curset per ser-ho.

6.  A  quina zona del  municipi  estarà  ubicat? 
S'ubicarà  a  Can  Salgot,  a  la  zona  coneguda per 
Sant Valerià, on hi ha l'ermita, però el curs que ve 
l'iniciarem  a  l'edifici  municipal  del  carrer  Folch  i 
Torres.

7. Quin carrer  ocuparà en un futur?  Serà al 
Passeig de Sant Valerià, número 215.

8. S'ha començat la construcció?  No.

9. Quan estarà en servei del nou INS? El curs 
començarà  amb  tota  normalitat  el  setembre  de 
2011.

10. Parlant d'instal·lacions, hi haurà cantina? 
Penso que el primer any no.

11- Tindrà pista poliesportiva, pista de futbol,  
de bàsquet...? Disposarem de les instal·lacions de 
que disposa l'edifici i les més properes, però pròpies 
de moment cap.

12.  Es  faran  activitats  extraescolars  tipus 
teatre,  anglès,  informàtica,  bàsquet,  
música...?  Sí,  totes  les  que  el  Consell  Escolar 
aprovi.

13-  Quants  professors  heu  contractat  ? 
Nosaltres  no  contractem  el  professorat.   És  el 
departament  d'Ensenyament  que  ens  diu  quants 
professors ha de tenir un nou centre, en el nostre 
cas està previst que siguem set 7 professors.

14. Com es dirà el nou Institut? El nom ens l'ha 
donat  el  Departament  d'Ensenyament  mentre 
nosaltres no en trobem un de nou.  És Institut de 
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15. Encara no hem parlat d'alumnes, quants 
n'hi haurà?  El curs 2011-12 hi haurà dos grups de 
primer d' ESO, amb un  total de seixanta alumnes. 

16.  En total  quantes  aules  hi  haurà  ?  En un 
primer  moment  estava  previst  que  hi  hagués  dos 
mòduls a Can Salgot,  un per utilitzar  com aulari  i 
l'altre com a mòdul de serveis, però per manca de 
pressupost finalment ens han ubicat al centre en un 
edifici que l'Ajuntament ens ha cedit. 


