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II JORNADA DE TREBALL 

“l’Institut Escola” 

 

 

 

 

 

 

 

25 de novembre de 2017 

Sala d’Actes AM Rosa Sensat 

Avda Drassanes, 3, Barcelona 

 

 

«M’he proposat de fer homes bons; 

   si a més els faig forts, millor; 

si a més em surten savis,  

millor encara». 

Josep Estalella i Graells, director del primer Institut Escola, 1935 



 

 

 

La Federació de MRP de Catalunya amb l’AM Rosa Sensat 

convoquem aquesta II Jornada de treball sobre l’“Institut- 

Escola”. 

Pretenem seguir avançant i clarificant el que volem dir amb 

aquest terme,  valorant les diverses possibilitats de realització –

pros i contres que sorgeixen- i més enllà dels aspectes més formals 

donar rellevància a tot allò que hauria de ser clau,  els aspectes 

pedagògics que haurien d’informar aquestes propostes. 

Totes les aportacions seran breus i es sintetitzaran amb 

vídeos i escrits penjats al web de la FMRPC, en l’apartat d’Institut 

Escola a  www.fmrp.cat  

Tots els materials i discussions estaran recollits al web i 

seran de lliure accés.  

Conscients de la importància i complexitat del tema 

pretenem continuar situant els principals aspectes de treball per 

continuar els debats i concrecions ja iniciats el darrer mes 

d’octubre a Mataró. 

La sessió es durà a terme el proper dissabte 25 de 

novembre a la Sala d’Actes de l’AM Rosa Sensat, Avda 

Drassanes, 3, Barcelona.  En horari de matí de 9.30h a 13.30h. 

 

II JORNADA INSTITUT ESCOLA 
 

De 9.30 a 10h. Acreditació i visionat del vídeo sobre l’IE a la 
República. 
 

De 10 a 13h. Blocs de coneixement. 

 

1.- La veu de les administracions educatives.  

 Departament d’Ensenyament: Joan Mateo, secretari de 
polítiques educatives del Dpt. 

 Diputació de Barcelona: Rafael Homet, Diputat delegat 
d’Educació de la Diba. 

2.- La veu de les universitats. 

 Màrius Martínez: professor titular d'Orientació Professional 

UAB. Pedagog, doctor en Ciències de l'Educació, ha estat degà de la 
Facultat de Ciències de l'Educació i membre del Consell Escolar de 
Catalunya. 

 

 Miquel Martínez: Coordinador del Programa de Millora i innovació 

en la formació de mestres del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

D’11.30-12h. Pausa- Cafè 

3.- Com s’organitzen els instituts escola avui en dia?  

 IE Daniel Mangrané Escardo – Terres de l’Ebre 
 IE Jacint Verdaguer – Sant Sadurní d’Anoia  
 IE Costa i Llobera - Barcelona 

De 13.00 a 13.30h Debat obert. 

http://www.fmrp.cat/

