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Entrevista

El futur de 2 joves de 4t d'ESO de 
l'INS Lliçà.

Hem pogut  entrevistar  a  dos  joves  que  aquest 
curs estan a quart d'ESO de l'INS Lliçà d'Amunt i 
que són alumnes/redactors de la Revista ELI.

Aqui tenim a la senyoreta Clara Marimon:

- Bon dia Clara, si et sembla bé et faré unes petites 
preguntes sobre el teu futur. Comencem.

- Quê t'agradaria estudiar l'any que ve?

Clara: Doncs si tot va bé faré Batxillerat i desprès si 
la selectivitat va bé aniré a la universitat.

- Quin batxillerat voldràs fer?

Clara:  Humanístic  o  social,  tot  i  que per al  que 
m'agradaria treballar possiblement no em va gaire 
bé.

- De què voldries treballar?

Clara: M'agradaria molt ser psicòloga, però també 
m'agrada la criminologia.

- Tens alguna segona opció per si aquesta falla?

Clara:  Sí,  pedagogia  o  ensenyament  a  nens  amb 
discapacitat  física o psíquica, m'agraden molt  els 
nens així que no crec que treballar amb ells sigui 
cap problema.

- I ja estàs informada sobre el tema? Saps els anys 
que caldrà que estudiÏs? 

- Clara: Encara he d' informar-me una mica més, 
però mes o menys ho sé una mica.

-  Et  veus  amb ganes  de  fer-ho?  Creus  que  ho 
aconseguiràs?

-Clara: Si, tinc ganes, per això segueixo estudiant i 
crec que si m'esforço podré aconseguir-ho.

Moltes  gracies  pel  teu  temps  Clara.  Espero  que 
tinguis molta sort.

***

A  continuació  tenim  a  un  jove  que  es  diu  Iván 
Andrés, ell també ens explicarà què farà en el seu 
futur.

- Bon dia Iván, digues, què voldries fer l'any que 
ve? 

Iván: Si no canvio d'opinió voldria fer un mòdul de 
preparador físic.

- De què t'agradaria treballar?

-Iván:  M'agradaria  ser  mosso  d'esquadra  o 
preparador físic.

- Tens una segona opció per si aquesta falla?

-Iván  :  La  veritat  és  que  no,  però  sí  que  estic 
pensant en tenir una segona opció, no m'agradaria 
que em quedés sense poder fer res. 

- Estàs informat sobre el tema? Saps quants anys 
hauries d' estudiar i aquestes coses? 

-Iván: Sí, tot i que encara voldria informar-me una 
mica  més,  per si  hi  ha algun canvi  i  jo  no m'he 
assabentat.

- Et veus amb ganes de fer-ho?

-Iván:  Si,  és  una  cosa  que m'agrada  molt,  i  tinc 
moltes ganes de fer-ho.

- Creus que ho aconseguiràs? 

-Iván:  Crec  i  desitjo  que  sí,  estic  pràcticament 
convençut.

Doncs espero que us vagi molt bé a tots 
dos, gràcies pel vostre temps per poder 
fer aquesta entrevista.

Molts  ànims  per  aquests  companys  i 
amics que després de 4t d'ESO comencen 
una nova etapa!!!


