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«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 el Moviment 

Educatiu de Maresme convoca aquesta Jornada de treball sobre el 

que s’anomena “Institut- Escola”. 

Pretenem avançar i clarificar el que volem dir amb aquest 

terme,  valorar les diverses possibilitats de realització –pros i 

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

rellevància en el que hauria de ser clau,  els aspectes pedagògics 

que haurien d’informar aquestes propostes. 

Totes les aportacions tindran una durada de 12 minuts, que 

sintetitzaran els escrits penjats al web de la FMRPC, en l’apartat de 

la Jornada.  www.fmrp.cat 

Conscients de la importància i complexitat del tema només 

pretenem situar els principals aspectes de treball per posteriors 

debats i concrecions. 

Tots els materials i discussions estaran recollits al web i 

seran de lliure accés.  

La sessió es durà a terme el proper dissabte 21 

d’octubre al Tecnocampus de Mataró. En horari de matí de 

9.30ha 13.30h. 

 

JORNADA INSTITUT ESCOLA 

De 9.30 -10h. Rebuda i presentació 

De 10 a 12h. Blocs de coneixement. 

1.- L’Institut escola ara i sempre.  

 Salvador Domènech : Institut-escola a la república. 

 Enric Prats: Planificació Escolar a Europa. 

 Ramon Plandiura: Articulació primària- secundària en 
la legislació.  

 Jaume Carbonell: L’oportunitat de plantejar un nou 
model públic d’institut escola.  

2.- Diferents veus sobre l’institut escola.  

  FMRPC 
  CCOO  
  USTEC  
  FAPAC  

 

De 12-12.30h Pausa- Cafè 

De 12.30 a 13.30h Grups de discussió i conclusions 

3.- Què en pensem de l’institut escola? Reptes i 
oportunitats. 

Debat per grups de discussió. (50 minuts + 10 conclusions). 

http://www.fmrp.cat/

