
"LA NOVA NORMALITAT NO ÉS NORMAL. 

NINGÚ S’ACOSTUMA A NO VEURE LES PERSONES QUE

ESTIMA"

Qui diu això és Núria
Barberà, la nova

directora de l’Institut
Campclar des del passat

1 de setembre. Ha
estrenat el càrrec en un
curs diferent i complicat
i per conèixer-la i saber

com ha anat el
començament de curs
els Fotoperiodistes de

1rE hem decidit
entrevistar-la.

Quant temps fa que estàs a l’Institut Campclar?

Fa 4 anys que estic a l’institut. Abans vaig estar un any a l’equip

directiu fent de secretària i abans d’entrar a l’equip directiu era

professora d’Economia.

     Per què hi ha hagut aquest canvi en la direcció i per què has volgut

ser  directora?

Hi ha hagut un canvi en la Direcció perquè l’Ester Maijó, 

la directora anterior, va decidir fer un canvi en la seva trajectòria

professional  i va entrar al cos d’Inspecció. 

He volgut ser directora perquè vaig pensar 

que així podríem continuar amb el projecte al qual m’havia adherit el

curs anterior.

 

"De petita 
no pensava 
ni que seria 

professora, molt
menys 

directora. 
Mai t'has de

 tallar les ales."
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De petita ja volies ser professora o directora d’institut?
No, no… De petita no m’havia plantejat mai  ser professora ni molt menys

directora. Ser professora  ha sigut una de les coses que m’ha portat
la vida i ara no la canviaria per res. I mai t’has de tallar les ales, sempre has

d’avançar i intentar fer les coses el millor possible.



Ha canviat molt la teva feina de ser profe a ser directora?

Sí, i tant, és molt diferent la feina de directora i la de professora. Ara tinc molt poques classes.

Com a professora només veus una part del funcionament del centre. Abans de ser directora no

m’imaginava tota la feinada que hi ha a direcció. Tothom hauria de tenir l’oportunitat de veure

el centre des de la perspectiva de la direcció.

Has començat a ser directora en un curs molt diferent a tots els anteriors i força complicat. Com

ho heu organitzat?

Ha sigut difícil organitzar l’inici de curs perquè la incertesa era molt gran. No sabíem què podria

passar. Vam haver de pensar en totes les opcions: confinament, no confinament, classes

presencials i telemàtiques. Ha sigut complicat perquè estem vivint una situació que ningú

coneixia. Però fins a dia d’avui podem dir que tots ho estem fent molt bé.

 "No puc respondre
 si el curs acabarà
 presencialment o

telemàtica. 
Hem de veure 

com evoluciona tot
plegat"

T’has acostumat a aquesta nova normalitat? 

Creus que alumnes i professors complim bé totes les mesures de

seguretat i higiene?

La nova normalitat no és normalitat. 

Costa acostumar-se a no veure els amics o la família… 

però ara és el que hem de fer pel bé de tots. Hem de seguir les

normes, no abaixar la guàrdia i cuidar-nos entre tots. 

Podem millorar alguns aspectes (com guardar millor les

distàncies al pati quan esteu esmorzant) però en general, ho

estem fent molt bé i això es veu en què hem tingut pocs grups

confinats i  les classes s’han pogut portar a terme.

I pel que queda de curs, com

creus que acabarà? 

No sé com acabarà el curs, no

ho podem preveure.

 Espero poder acabar el curs de

la manera més normal possible

i tant de bo de manera

presencial. Però no puc 

saber-ho. 

Hem de veure com evoluciona

tot plegat. 

Moltes gràcies, Núria Barberà, 

per dedicar-nos una mica del teu temps. 

Et desitgem molta sort i força per aquesta 

nova etapa 

que has iniciat en uns mesos tan complicats.

El més difícil és haver de planificar sense saber què passarà.

Aquest any hem vist que tot allò que tens planificat pot

canviar en l’últim moment.
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