
 
 

 

ELS INSTITUTS ESCOLA EN 9 PANTALLES 

Federació de MRP de Catalunya. Octubre de 2017 

 

D’entrada, no ens agraden dues realitats relacionades amb aquest tema: 

- La separació de centres (a la xarxa pública) a meitat de l’ensenyament obligatori sense 

cap altra raó que “perquè sí”; altra cosa seria que el canvi de centre en el pas de la 

primària a la secundària fos opcional. 

- La separació de cossos docents entre primària i secundària. 

 

1- I CONGRÉS ESTATAL DE MRPs. Barcelona 1983. 

 

En aquest primer congrés de MRPs es parla d’un Cicle Únic d’educació bàsica 0-16, del que 

se n’ha d’assegurar la continuïtat i coherència, trencant amb la visió propedèutica (de 

preparació per a l’etapa posterior) de l’aprenentatge. 

 

S’estableixen 4 etapes educatives:  

- 0-3   

- 3-8 

- 8-12 

- 12-16. 

Noti’s que plantejàvem una etapa d’educació infantil dels 0 als 8 anys. 

 

En aquest congrés ja es proposa un Cos Únic d’ensenyants amb una formació bàsica comuna 

que capaciti legalment per treballar en tot el cicle únic d’educació bàsica que plantejàvem. 

I també es considera la necessitat d’establir un “tronc comú” d’estudis obligatoris fins als 16 

anys.  

I es parla d’una reconversió dels edificis i espais existents aleshores (EGB i BUP-FP) per 

adequar-los a les característiques del procés d’aprenentatge propi de cada nova etapa. 

 

Aquests són alguns dels fragments que il·lustren aquestes idees, extrets del document final 

d’aquest congrés: 

 

“NIVELLS EDUCATIUS. CICLE ÚNIC D'EDUCACIÓ BÀSICA 

JUSTIFICACIÓ DEL CICLE ÚNIC 

Marc de referència 

L'educació bàsica és aquell període en el qual la influència educativa  és  

determinant  o decisiva  per al  desenvolupament  global   de  l'individu.  

......................... 

 És per  això que veiem: 



 
La necessitat d'un pla educatiu que asseguri una continuïtat  de O a  16  anys, 

amb objectius coherents  al  llarg  deis cursos,  que  eviti  tota  ruptura  i 

selectivitat  durant el  procés educatiu. Que trenqui definitivament  amb  

l'esquema  que  cada  etapa  educativa  és sols una preparació per  a  la  

següent  (Bressol...  Parvulari ...  EGB...  E.  Mitjà,  etc.)  en lloc de formar 

part de l'educació integral del  noi  en cada  moment  de la seva evolució.  

.......................... 

Tot el que hem dit anteriorment no tindrà valor si  es manté l'estructura  

de cossos  i el sistema de formació actuals. Les escales de  formació del  

professorat  haurien de preparar a tots aquells que s'hagin de dedicar a 

l'ensenyament proporcionant-los una formació bàsica comú que capaciti 

legalment  per  treballar  en  tot  el  cicle  únic d'educació.  Es evident 

que per ensenyar en les diferents etapes i cicles és necessària una 

especialització adequada. Però volem remarcar que l'especialització no ha 

de ser entesa com un compartiment tancat que impossibiliti el moviment 

del professorat. A part deis estudis de les escoles de mestres es fa 

necessària  una  formació  permanent que contempli  totes aquestes 

qüestions. 

Pel que fa als edificis escolars, es fa necessària una reconversió deis 

espais actuals, independentment deis de nova  creació. 

Som conscients de les dificultats i complexitat que això suposa.” (1983) 

 

2- MUCE (2005): document “Un compromís per l’educació a Catalunya”. 

En aquest document que es va elaborar en el Marc Unitari de la Comunitat Educativa, com 

a aportació conjunta al debat previ al Pacte Nacional per a l’Educació, ja parlàvem de les 

Zones educatives 0-18 que haurien de tenir una doble missió: 

- De planificació i oferta escolar equilibrada i complerta en aquell territori 

- De gestió integrada de recursos educatius, coordinant també els que 

provinguin de diferents administracions educatives. 

 

En un marc de demografia variable urgeix treballar amb fórmules organitzatives que 

s’adaptin a les fluctuacions. La proposta d’Institut- escola  pot en molts casos esdevenir una 

solució de continuïtat escolar i educativa en un territori. 

 

 

3- La LEC (2009) parla de la possibilitat de: 

- creació dels instituts escola, 

- agrupació de centres i zones escolars 

- adscripció entre centres 

que són tres graus diferents d’integració o col·laboració entre centres, però el 

Departament d’Ensenyament ha avançat poc en aquests temes aquests darrers anys. 

Aquests en són alguns extractes: 



 
Art 75: “e) Institut escola: els centres públics que, entre altres ensenyaments de 

règim general, imparteixen educació primària i educació secundària.” 

Art 72: “... establir les condicions que permetin agrupar i considerar com un únic 

centre educatiu diversos centres públics d’una mateixa zona educativa,” 

Art 76: “ amb la finalitat d’ordenar el procés d’escolarització i facilitar la continuïtat 

educativa, ..., es pot determinar l’adscripció entre centres educatius quan amb 

caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els 

objectius del projecte educatiu “  

 

A data d’avui hi ha 20 instituts escola en funcionament a Catalunya. 

 

L’escola concertada i privada ja fa anys que va optar per generar, on fos possible, centres 

que agrupessin les etapes d’educació infantil, primària, ESO i secundària postobligatòria 

(batxillerat i formació professional). 

 

 

 

4- ESTUDI I PUBLICACIÖ “JUNTS A L’AULA?. Present i futur del model d’educació comprensiva 

a Catalunya” (2011).  

 

En aquest estudi encarregat per la Fundació Bofill, es posen de manifest dos elements que 

són fonamentals en el model pedagògic d’èxit quan parlem de l’educació secundària 

obligatòria: 

a. Els models de gestió de l’heterogeneïtat, partint de la classificació que va deixar 

establerta la sociòloga Nathalie Mons el 2007, i la seva relació amb el resultat dels 

alumnes. 

 



 

 
Font: Nathalie Mons 

 

b. La relació directa entre durada del Tronc comú i Equitat i millora dels resultats dels 

alumnes. 

 

Les conclusions al respecte són que el Model d’integració individual en la gestió de 

l’heterogeneïtat i l’allargament del tronc comú fins al màxim possible tenen relació directa 

amb l’equitat i la millora dels resultats dels alumnes.  

 

 

5- Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: “Els instituts escola” (2012). 

 

El CSASE publica el 2012 un document en el que es fa una anàlisi del tema, es recullen 

opinions d’experts i es tenen en compte les experiències dels 18 (aleshores) instituts-escola, 

el seu origen, la seva organització, el seu funcionament. 

D’entre les aportacions que fa aquest document, en destaquem: 

 

a. Hi ha una diferència clara entre els centres que tenen integrada l’Educació primària 

i l’Educació secundària inferior (terminologia que s’usa en anàlisi comparada 

internacional per referir-se al primer cicle d’educació secundària), i els centres 

centres que no tenen aquesta integració. Aquest quadre les resumeix, prenent com 

a exemple per a cada estructura tres sistemes països diferents: 

 

 



 

 
 

 

 

b. Necessitats detectades arrel de l’estudi: 

- Coordinació de currículums i el que se’n deriva d’això: metodologies, 

activitats, avaluació... 

- Participació de les famílies més efectiva en l’etapa d’educació 

secundària 

- Xarxa amb l’entorn a nivell de col·laboració amb els agents educatius, 

l’obertura dels espais i equipaments del centre a aquests, aprofitament 

de les oportunitats que ofereix el centre per a altres activitats de caire 

educatiu. 

 

c. De les Conclusions que es formules, en destaquem: 

- Experiències d’institut escola estudiades són positives en totes les 

dimensions estudiades 

- En alguns territoris hi ha un treball en xarxa o de coordinació Primària-

Secundària, que va des del recull d’informació rellevant sobre els 

estudiants que acaben en un centre de primària i passen als centres de 

secundària, fins a altres formes de coordinació que inclouen alguns 

aspectes metodològics i de caire pedagògic. 

- Des de dins dels instituts escola se subratlla que existeixen importants 

dificultats administratives a l’hora de posar en marxa els projectes, de 



 
gestió dels serveis necessaris, de recursos assignats a disposició del 

centre i de subministraments bàsics. 

- Hi ha un important protagonisme de l’alumnat, sentit de pertinença, 

vincles interessants entre alumnes/estudiants grans i petits. 

d. Propostes que es fan: 

- Explorar noves possibilitats de participació de les famílies 

- Potenciar l’autonomia de centres 

- Incrementar el nombre d’Instituts Escola al país 

- Promoure la coordinació Primària – Secundària en els territoris 

- Documentar aquestes experiències pel que tenen d’innovador i 

d’adequació a les realitats de cada territori, perquè l’experiència pugui 

ser coneguda i valorada amb més facilitat. 

 

 

 

6- Debat “Ara és demà” (2017).  

 

El Consell Escolar de Catalunya ha dut a terme un procés de debat sobre el sistema educatiu, 

a partir de cinc ponències base. En algunes d’aquestes ponències, i en les conclusions 

recollides del debat, es proposa, entre altres: 

- Possibilitat d’allargar l’escolarització obligatòria fins al 18 anys (àmbit 

d’Arquitectura del sistema educatiu) 

- Cos únic docent, amb una formació de base comuna i amb la possibilitat 

d’especialitzar-se en funció de l’etapa a la que es dedicaria professionalment el/la 

docent. 

 

Al respecte cal dir que en el marc del MIF (projecte de Millora i Innovació en la Formació de 

mestres) ja es contempla la possibilitat d’establir aquests espais comuns en formació i ponts 

entre etapes pel que fa a la formació inicial; en canvi, encara estem lluny que això passi en 

el cas de la formació permanent del professorat. 

 

 

7- Els edificis, els espais. 

- Disposar d’un edifici i dels seus espais No és suficient per constituir un centre. En 

altres èpoques – fa dues dècades, per exemple, amb la implantació de la LOGSE i la 

finalització de l’EGB i el BUP - s’han reconvertit de forma gairebé automàtica edificis 

d’EGB en edificis d’ESO. Això no els convertia en autèntics centres d’educació 

secundària. 

- Però per altra banda, els edificis i els espais adients són totalment necessaris: els 

espais són la plasmació a la pràctica de la idea d’educació que es vol impulsar! 

 



 
L’evolució demogràfica ens diu que actualment s’està produint un increment 

notable d’alumnat a educació secundària, fet que continuarà els propers anys; 

alhora que  el nombre d’unitats d’educació infantil ara, i els propers anys  també de 

primària, disminuirà. 

Una opció fàcil és “ buidar” alguns centres d’educació infantil i primària i implantar 

centres de secundària. Sens dubte és una opció possible però també caldrà crear 

nous centres.  Més enllà de les possibilitats d’estricta necessitat d’espai per a 

l’alumnat, cal planificar amb  criteris de qualitat pedagògica i amb visió de futur. 

Entrem de ple en el sentit que hem de donar al concepte de “centre educatiu”.  

 

 

8- El que fa un centre és el seu PROJECTE: compartit, viscut i en funcionament. 

 

Entrem aquí en un altre aspecte de model pedagògic desitjable. Un centre ha de tenir: 

- Una veritable coordinació curricular i metodològica. 

- Un adequat acompanyament de l’alumnat (tutoria i orientació) i una gestió eficient 

de la seva heterogeneïtat al llarg de les etapes. I això ha de quedar reflectit en els 

documents que expressen aquesta opció. 

- Una presència real de les famílies en les decisions importants i en la gestió dels 

serveis del centre, fent realitat un treball en xarxa que tingui en compte el projecte 

educatiu com a principi rector de tots aquests serveis. 

- Una relació fluïda i treball en xarxa amb l’entorn social (els seus agents educatius i 

socials)i físic, per fer efectiu l’objectiu de l’Educació a temps complert, en el marc – 

si és el cas – d’un projecte educatiu de territori, de ciutat o d’entorn, per citar uns 

exemples que ja hem conegut, treballat i fet realitat. 

 

 

9- El professorat i professionals de l’educació. 

De tot això se’n deriva un model de professorat que es caracteritzi per: 

- Cos únic de professorat, sense categories ni barreres entre etapes. Com hem dit, es 

pot avançar a partir de propostes que ho poden fer possible en Formació inicial però 

no tant en Formació permanent; aquest és el repte. 

- Diversitat de perfils i estils en el marc d’un centre. Cal incrementar la diversitat de 

perfils professionals que han de treballar en els centres, tant de primària com de 

secundària, perquè també han variat i s’han diversificat les necessitats a atendre 

des dels centres. 

- Això obliga a un treball coordinat i complementari. Complementari perquè la 

responsabilitat de l’acció educativa i d’acompanyament en el procés de creixement 

dels alumnes és compartida entre professionals diferents que han de compartir el 

mateix compromís professional i ètic amb aquest funció. I coordinat perquè només 



 
així es pot garantir que aquesta acció educativa col·legiada respon als mateixos 

principis expressats en el projecte educatiu al que estan servint tots i totes. 

 

 

Des dels Moviments de Renovació Pedagògica instem a la reflexió i l’acció conjunta per impulsar 

models de transformació escolar i educativa d’acord amb la demanda de coherència dels 

projectes educatius que ens fan les AMPAs i l’alumnat de les nostres escoles i instituts. 

Els MRP considerem que els Instituts escola poden esdevenir autèntics centres de transformació 

educativa i veiem en ells una gran oportunitat de renovació pedagògica. 

 

 


