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Per a la UGT de Catalunya el concepte de l’Institut-Escola pensem que el podem abordar 
des de diferents enfocaments: normatius, pedagògics i laborals entre altres.  
Com a sindicat de classe tenim una visió transversal -ja que la nostra afiliació està 
present en tota la comunitat educativa. També podria ser “corporativista”.  
 
No obstant això, del que es tracta en realitat és de prioritzar, en primer lloc, els 
interessos de l’alumnat, procurant que tingui una educació de qualitat.  
Tanmateix haurem de fer, com a organització sindical, la tasca de defensar les condicions 
laborals, assegurant els drets de totes les persones implicades en el que un centre 
d’aquestes característiques comporta. 
  
L’Institut-Escola no és actualment un model prioritari de centre si tenim com a 
referència el nombre de centres existents a Catalunya comparativament amb els I-E.  
Podríem afirmar que l’Institut-Escola és  absolutament una resposta excepcional i 
puntual per a satisfer una demanda del territori o per imposició de l’administració. Una 
bona mostra és que en podem comptar una vintena en tot el mapa educatiu català sobre 
un total d’uns 4000 centres. 
 
A nosaltres,  com a organització sindical, ens pertocaria analitzar el tema des d’un punt 
de vista sindical preferentment (tot i tenir la nostra visió pedagògica  i tenir el criteri 
normatiu). 
 
Els antecedents històrics: La Institución Libre de Enseñanza i la II República 
 
L’Institut escola té els seus antecedents  en el Instituto–Escuela fundat a Espanya el 
1918. Aquesta institució d’ensenyament secundari va portar a l’educació els principis 
pedagògics de caràcter actiu, renovadors, amb participació de l’alumnat en el procés 
d’aprenentatge i amb construcció activa dels materials didàctics. Principis que 
inspiraven els fonaments  de la Institución Libre de Enseñanza. 
 
El 9 d’octubre de 1931 un decret signat pel president de la República Niceto Alcalá-
Zamora y Torres i pel Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts, Marcel·lí Domingo i 
Sanjuan, facultava la Generalitat de Catalunya per organitzar, amb caràcter d'assaig 
pedagògic, un Institut-Escola  "d'acord amb les necessitats i característiques especials 
de la regió catalana".  
 
L’any 1932 es crea  l’Institut Escola del Parc de la Ciutadella el qual va ser  dirigit per 
Josep Estalella, amb els professors Angeleta Ferrer, Enric Bagué, Anna Saavedra, Ernest 
Cervera, Joan Llongueras. L’equip de mestres i professors d’aquests centres van ser 
destituïts o dispersats l’any 1939 quan acabà la guerra civil.  
 
Els seus objectius es basaven en els principis de coeducació de sexes, utilització del 
català com a llengua bàsica, laïcisme, continuïtat coordinada de la primària a la 
secundària, tolerància acadèmica i llibertat de càtedra. D’inspiració Krausista i influència 
de la Institución Libre de Enseñanza.  
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La  valoració real d’aquesta innovació pedagògica  és relativa donat que la guerra civil i 
la repressió franquista acabaren amb el projecte i no va poder tenir continuïtat. 
 
Cal puntualitzar, però, que el que es considerava en aquella època un Institut-Escola 
dista molt dels actuals que s’han creat per raons diverses, en algun cas no tant per a 
innovació pedagògica sinó per a atendre necessitats territorials o per a intentar abordar 
l’abandonament escolar prematur. 
 
Marc normatiu dels Instituts-Escola 

 
Convergència i Unió no va mostrar cap mena d’interès en recuperar l’experiència de 
l’Institut Escola de la Generalitat.  
Tret, és clar, que l’any 1994 es va publicar el Decret 124, de 16 de maig, que va permetre 
transformar el CEIP Costa i Llobera de BCN en un centre experimental de règim especial, 
de caràcter integrat, per a un període de cinc anys i amb efectes des del curs 1994-1995. 
L’article 5 del Decret preveia la creació d’una comissió tècnica d’avaluació. 
 
L’any 2008, en temps del conseller Maragall, es va preparar un Decret “pel qual 
s’establia la tipologia dels centres educatius públics que imparteixen de forma integrada 
educació primària i educació secundària, i que poden impartir altres ensenyaments no 
universitaris”.   
 
La LEC, aprovada el juliol de 2009 va permetre la creació d’aquesta modalitat 
d’establiment educatiu que integra en un únic centre els nivells d’educació infantil i 
primària i els de secundària obligatòria, tot recuperant la millor tradició pedagògica 
iniciada vuitanta anys abans en temps de la II República. 
 
Les dues legislatures del “tripartit” van permetre estendre el model de l’institut escola 
per tot el territori català.  
 
Per a fer-nos una idea sobre el Instituts-Escola existents avui dia, cal distingir entre 
aquells que provenen d’una fusió, o d’una integració de centres o de nova creació. 
 
Els provinents d’una fusió uneixen centres d’educació primària i de secundària ja 
existents –oferta educativa d’Educació Infantil, Primària i Secundària. 
  
Els que són fruit d’una integració d’una escola d’educació primària que continua 
l’escolarització a l’educació secundària –oferta formativa d’educació infantil i primària i 
s’autoritza l’ESO.)  
 
Finalment, tenim els que són de nova creació, aquells que s’han creat partint d’una 
oferta educativa d’educació infantil amb projecció vers secundària. 
 
La majoria d’aquests centres  funcionen amb una estructura integrada.  
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Si partim de les experiències existents, podem afirmar que els Institut-Escola han iniciat 
el projecte a partir de realitats molt diferents (centres de nova creació, fusió de centres 
que ja existien) i en contextos també molt diferents -zones urbanes, rurals, poblacions 
de dimensions diferents. És a dir, no es pot parlar de centres homogenis, sinó que 
cadascun d’ells té la seva singularitat.  
 
Aquesta diversitat proporciona evidències també distintes sobre com afrontar i 
gestionar el procés educatiu en un centre públic dels tres als setze anys o, fins i tot, dels 
tres als divuit anys. 
 
Alguns exemples d’Institut-Escola en serien: El Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia, 
el Pi del Burgar de Reus, el Mare de Déu del Portal de Batea (Terra Alta) i el Les Vinyes 
de Castellbisbal o el d’El Prat de Llobregat. 
 
Actualment, en el cas de les escoles, les despeses de manteniment les assumeixen les 
entitats municipals i, en el cas dels instituts les assumeix la Generalitat de Catalunya. 
Això, com d’altres coses, s’ha de resoldre quan es regulin per decret els Institut-Escola. 
 
Val a dir que en els darrers cursos s’han inaugurat centres producte de fusions forçades 
per l’administració com a mesures excepcionals per a reduir les taxes d’abandonament 
escolar prematur: 
 

• Un a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina,  creat per la fusió de l'escola 
Mediterrània i de l'Institut Fòrum 2004. 
 

 Aquest centre,  a diferència dels anteriors Institut-Escola, ofereix Cicles Formatius de 
Grau Mitjà.  Una bona mostra d’integració en l’entorn és que l’institut-escola col·labora 
activament amb el Centre de Formació d’Adults Manuel Fernández.  
 

• També destacar l’Institut-Escola El Prat de Llobregat al popular barri de Sant 
Cosme fruit de la fusió de dos centres: l’Escola Sant Cosme i Sant Damià i de 
l’Institut Doctor Trueta. 

 
Els arguments que l’administració educativa donà per a fusionar els dos darrers centres 
era per decisió conjunta amb l’ajuntament. Citant literalment:  

 
”Aquesta actuació, que s’està treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Adrià, 
permetrà garantir la continuïtat entre les etapes de primària i secundària, i millorar els 
resultats educatius dels alumnes. 

 
Amb la creació d’aquest nou centre es vol contribuir a la millora de l'èxit escolar al barri, 
atès que possibilitarà el desenvolupament de noves estructures organitzatives i 
garantirà la coherència del projecte educatiu al llarg de l'escolarització obligatòria, tot 
reduint l'impacte de la transició entre etapes escolars, fet que permetrà la reducció de 
l'absentisme escolar i de l'abandonament a l'etapa de la secundària obligatòria.” 
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El punt feble normatiu dels Instituts-Escola és  que no tenen definida la seva 
personalitat jurídica mentre no es desplegui el decret de règim jurídic dels centres 
educatius 
Tampoc està regulat l’aspecte patrimonial ni està resolt quina administració i en quines 
condicions s’ha de fer càrrec de les despeses de funcionament i manteniment del centre.  
  
Motius pedagògics 
Un dels arguments dels partidaris dels instituts-escola és que millora la coordinació 
entre la fase de transició primària-secundària. 
Tot i ser cert, considerem que es pot relativitzar donat que actualment ja existeixen 
comissions de traspàs d’informació primària-secundària sempre millorables. No es 
poden obviar, però, les dificultats de coordinació, metodologies i de l’avaluació entre els 
equips d’infantil i primària i els de secundària/batxillerat/FP. 
 
Altrament, des de la UGT de Catalunya fem una valoració positiva de la continuïtat que 
ofereixen els instituts-escola a un projecte educatiu així com a la transversalitat 
potencial en totes les etapes educatives, des dels 3 als 18 anys (incloent FP i Batxillerat), 
a diferència dels altres tipus de centre no integrals. 
 
Els casos d’èxit dels Instituts-Escola es poden associar, en la majoria dels casos, a centres 
que apliquen projectes d’innovació pedagògica.  
 
Els Institut-Escola són un espai magnífic per a desenvolupar passarel·les entre els 
diferents tipus d’estudis. 

 
Propostes a considerar des de la UGT de Catalunya 
 
Els Consells Territorials Educatius. L’encaix amb l’entorn. 
 
Entenem que tota Política educativa ha d’estar relacionada amb el Territori. La 
territorialització de l’educació  és important perquè, un cop assumides les directrius de 
l’administració en virtut de les seves competències, l’administració local (municipal i 
comarcal) és el referent idoni, ja que la seva característica principal és que és propera a 
la realitat de la ciutadania.  
  
Davant de decisions tan importants com la creació d’Instituts-Escola, demanem que 
prèviament hi hagi una bona planificació i disseny del mapa escolar de Catalunya en el 
qual hi participem els agents socials i tots els membres de la comunitat educativa, així 
com les administracions implicades. El mapa escolar hauria de ser fruit dels consens, a 
través d’un diàleg constructiu en meses tècniques. Hauria d’atendre les necessitats 
comarcals, municipals i dels centres educatius. 
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Els espais idonis per a desenvolupar-lo haurien de ser de nova creació, els Consells 
Territorials Educatius, on entre d’altres funcions, es podrien debatre i planificar les 
necessitats educatives de les seves zones o àrees d’influència.   
En aquests tipus d’ens, a més a més,  es podrien publicitar els diferents Projectes 
Educatius dels Centres, els quals donarien valor afegit a l’oferta educativa i formativa  
local (municipal i/o comarcal) seria una bona mostra de transparència, igualtat i 
equitat. 
Els consells territorials podrien tenir cura de la coordinació i organització de les 
polítiques educatives, o organitzar el servei de menjador, o del lleure i de les activitats 
periescolars de la seva zona, establir la jornada escolar flexible, d’acord a cada projecte 
educatiu i a la singularitat de cada  centre per citar alguna atribució possible. 
 
Actualment existeixen els consells escolars municipals els quals podríem dotar-los de 
més competències i atribucions. Són òrgans coneixedors de les seves realitats per la qual 
cosa poden optimitzar més els espais i els recursos de la seva zona d’influència. Cal fer 
una revisió profunda al respecte. 
 
D’aquesta manera es podrien gestionar millor els recursos, estructurar la mobilitat, 
encaixar l’oferta i la demanda educativa. Es tractaria de vertebrar l’educació 
harmònicament amb el seu territori i l’entorn. 
 
Des de la nostra perspectiva,  l’Institut-Escola no ha de ser el model de referència de 
centre educatiu. N’és un més, la seva creació ha de respondre a les polítiques 
educatives del país, fruit del consens de totes les parts implicades, no pas una 
imposició burocràtica de l’administració. 
 
L’orientació educativa 
És cert que molts centres públics concertats i privats ja ofereixen una educació des 
dels 3 anys fins els 18 anys, però sovint no ho fan d’una manera integrada. El nostre 
model ideal passaria per a què l’alumnat fos orientat educativament des de l’educació 
primària fins l’educació post-obligatòria. Els models nòrdics incideixen en una atenció 
individualitzada en general, no atenent només l’excepcionalitat, per tant, cal que els 
Plans Individualitzats siguin generalitzats a tot l’alumnat i no limitar-los a casos 
particulars. 
 
El model d’Institut-Escola proposat per a  l’ensenyament públic està inspirat en 
concepcions pedagògiques, laïcistes i funcionals, no “mercantilistes” o ideològiques. 
  
A nivell organitzatiu els centres han de preveure l’orientació pedagògica per a que 
l’alumnat desenvolupi satisfactòriament el seu potencial educatiu. 
 El sistema té suficients mecanismes de coordinació i planificació per a poder  
implementar-la, cal dotar-lo dels recursos humans i econòmics .  
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L’orientació és primordial, és una acció que forma part de la formació integral de 
l’alumnat. Ben feta disminueix l’Abandonament Escolar Prematur. Apuntem que tenim 
una de les taxes més altes de la UE (a l’entorn del 18%). 
 
Prospeccions de les necessitats i orientació 
Per a fer una bona planificació escolar s’han de fer prospeccions de les situacions 
futures. Es podrien fer des dels consells territorials, així es podria preveure amb més 
exactitud i coneixement de la realitat local. Els resultats poden ser útils per a gestionar 
els recursos o analitzar -per citar un exemple- quin tipus de necessitats de formació 
tindrà el professorat en el marc del Pla de Formació de Zona que disseny el territori i 
veure com pot encaixar. 
 
Cartes de Serveis dels Centres 
Des de la UGT pensem que el Decret d’Autonomia de Centres serveix per a alguna cosa 
més que gestionar els recursos humans. Ha de ser una eina pera gestionar el centre 
segons els Projectes Educatius de Centre, per a fixar el marc horari i la jornada escolar 
des de la flexibilitat. 
En virtut de la seva autonomia, els centres educatius generen vincles amb el seu entorn. 
Una manera de donar-li visibilitat és a través del compromís adquirit amb la carta de 
serveis amb la societat. Aquest tipus d’iniciativa dona estabilitat, èxit i valor afegit. És 
més, resulta ser efectiva en contextos de vulnerabilitat i de potencial abandonament 
escolar prematur perquè és model integrador. 
 
Aquesta carta pot referenciar les característiques de tots els tipus possibles de centres, 
mostrar l’oferta dels seus estudis i els seus serveis. Per posar un exemple, no serà la 
mateixa si es tracta d’un centre amb estudis d’FP, o amb batxillerat o sense, per citar 
tres combinacions d’estudis possibles en un Institut o Institut-Escola. 
 
Impacte en el professorat i en tot el personal implicat 
 
Des de la UGT de Catalunya  considerem necessari un marc normatiu regulador dels 
Instituts-Escola, que contempli la singularitat laboral del personal que hi treballi. 
Reivindiquem que estigui ben regulat i adaptat a les necessitats dels centres 
(organitzatives, horàries, de funcionament, econòmiques, etc.). 
 
Pel que s’ha pogut veure en les darreres implementacions d’Instituts-Escoles, les 
organitzacions  sindicals recelem de les fusions de centres  forçades sense consens.  
Creiem que en algun cas hi ha hagut precipitació, manca de diàleg i una possible 
alteració dels drets laborals dels  treballadors i treballadores. Això cal evitar-ho per a 
que funcioni bé el projecte. 
Considerem des de la UGT de Catalunya  que tot el personal que intervingui en aquesta 
tipologia de centres ha d’estar, primer, per voluntat pròpia, i amb un alt grau 
d’implicació .  
En segon lloc, pensem que  un projecte d’aquest tipus, transversal, innovador i 
integrador requereix que aquelles persones que hi participin tinguin la formació 
adequada i els recursos necessaris (materials i humans) 
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Finalment, no hem d’oblidar que la implantació dels Institut-Escola requereix  molta 
flexibilitat organitzativa per a dur a terme el projecte. Tant si és tracta d’un centre de 
nova creació com si és d’un fusió o d’integració, demanem  des de la UGT que des de 
l’administració es  dinamitzi i faciliti el projecte amb tots els mitjans a l’abast. 
 
Per tant, si volem que els projectes del Instituts-escola comptin amb el suport de tota la 
comunitat educativa, cal incidir en aquests quatre punts: 
 

1. Definir una personalitat jurídica pròpia i desenvolupar el seu propi marc 
normatiu 
 

2. La seva creació ha de venir avalada pel propi territori i acomplir uns estàndards: 
 

a. Motius que genera la seva creació al territori. 
b. Aval de la comunitat educativa del propi territori. 
c. Superar estàndards de qualitat educativa. 

 
 

3. Assegurar la millora de les condicions laborals del treballadors i treballadores d’aquests 
centres pel que fa a: jornada laboral, ràtios d’alumnat, formació especifica i, 
organització singular del centre. 
 

4. Entendre-ho com un model excepcional o singular però no com el model de referència 
del sistema educatiu català. 

 


