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Entrevista

Entrevista al professor  

Xavier Carretero
Aquest mes entrevistem al professor d'Informàtica
Xavi  Carretero,  que  té  una  llarga  trajectòria   a
l'Institut Lliçà.

           Xavier Carretero a l'aula d'informàtica

On vas néixer Xavi?

Vaig néixer a Granollers.

On vas estudiar?

Vaig estudiar a: 

- Escola Cervetó de Granollers.

- Escola Països Catalans de Lliçà d'Amunt.

- INS de Lliçà.

Els estudis universitaris els vaig fer a la UAB.

De petit volies ser professor d'Informàtica?

De petit no sabia què volia ser, fins que vaig entrar
a la Universitat a estudiar Enginyeria Informàtica.

Ens han explicat que coneixes l'institut de Lliçà
des  del  principi  de  la  fundació,  ens  ho  pots
explicar?

Vaig estudiar a l'INS Lliçà, vaig formar part de la
primera  promoció  de  l'Institut  i  vaig ser  un  dels
alumnes 'privilegiats' en iniciar l 'institut, aleshores,
al  poble,  no  hi  havia  institut  fins  aquell  any.
L'edifici  es  va  instal·lar  en  els  anomenats
“barracons”, en el curs 1995-1996.

Quant  de  temps  fa  que  ets  professor
d'Informàtica? 

Fa 9 anys fent de professor d'Informàtica. 

De  quina  edat  són  els  alumnes  als  quals fas
classe?

Com el Cicle Formatiu s'ha de fer després de l'ESO,
hi ha molta varietat en l'edat. La majoria tenen de
16  a  21,  després  hi  ha  casos,  tot  i  que menys,
d'edats més elevades, fins i tot tenim una persona
jubilada.

T'agrada fer classes d'Informàtica?

M'agraden fer diversos tipus de classe però les que
més m'agraden són Informàtica i Tecnologia.

Quant temps portes en aquest centre?

Fa 4 anys que  treballa en  aquest l'Institut Lliçà.

Et sents bé amb els teus companys de treball i els
alumnes?

Diu  que  és  important  que  en  qualsevol  feina  es
mantingui  una bona relació  amb els  companys  i,
evidentment,  amb els  alumnes  perquè això  dóna
qualitat a les seves classes.

Tens  altra afició  a  part  de  la  Informàtica  i  la
Tecnologia?

Sí,  en  tinc  moltes,  com llegir,  anar  al  cinema,
viatjar, la música, i els esports, en general.

Practiques  algun  esport  després  de  sortir  del
centre?

Sí, juga a Pàdel freqüentment.

Quins Cicles Formatius fas? Ens pots explicar una
mica coses sobre aquest tema?

El  Cicle  Formatiu de  Sistemes  Microinformàtics i
Xarxes,  és  de  dos  cursos  on  es dóna  una  visió
general del món de la informàtica.

Els  alumnes  poden aprendre  aspectes relacionats
amb les  xarxes,  sistemes operatius,  programació,
etc.

A  més,  a  través  del  cicle,  els  alumnes  tenen un
primer  contacte  amb  el  món  laboral,  fent
pràctiques en empreses del sector, coordinades des
del centre.

Gràcies per la teva col·laboració!

Ens ha fet molta il·lusió entrevistar un professor
que va ser alumne dels primers anys del  nostre
Institut de Lliçà.


