
PROJECTE ESCOLA-INSTITUT 

  CAFI: Comunitat de Adults i Famílies d’Ítaca 
 



 

D'on venim: 

 

 

 
  
•La comissió educativa des de l’inici que parla de la idea de  

l'escola-institut i ho va comunicar a  l'Ajuntament. 

•Es va buscar continuïtat educativa parlant amb els instituts 

de Manresa. 

•L'any passat es va fer recerca d'escoles-institut públiques de 

Catalunya i es va contactar amb dues. 

•Aquest any es va fer una reunió amb l'Escola-Institut de 

Navàs que va encoratjar a la comissió a crear un grup de 

treball que es dediqués exclusivament al projecte d'Escola-

Institut. 



Com ens hem creat i qui som: 
 

 

 

•A partir de la reunió, la comissió educativa va decidir 
formar un grup de treball que funcionés paral·lelament a 
la comissió. 

 

•Som un grup de pares i mares que  ens comuniquem via 
email, whatsapp i reunions periòdiques. 

 



Què hem fet:  

 

 
 

Contactes i reunions amb diferents tècnics i polítics de 
l'administració: 
 

•Tècnic d'urbanisme 

•Inspector 
•Consell comarcal 
•Nova regidora d'ensenyament de 
l'ajuntament de Manresa. (De visita a 
l'escola) 

•Assessorament polític 

•AAVV de la Sagrada Família 

•La FAPAC 
 

 



Què hem fet: 
 

 

 

•Estem a l'espera de la reunió amb: 

•La regidora d'ensenyament 
•L'alcalde de Manresa 

•El Director de serveis territorials 
 

• Fer-nos visibles a la ciutat: 

•Pancarta reivindicativa 

•Donar resposta al Regio7 per la creació d'un 
article 

 

•Crear avantprojecte arquitectònic de l'institut i els seus 
equipaments. 
 



Què hem aconseguit: 
 

 

 

•Sabem que disposem dels metres quadrat suficients per 
fer un institut escola. 

 

•L'inspector ens va orientar dels passos a seguir i ho veu 
factible. 

 

•El consell comarcal ens donarà el suport condicionat al 
vist-i-plau de l'ajuntament. 

 

•La regidora va trobar el projecte interessant però que 
s'havia de parlar. 

 

•Ens van orientar sobre els diferents passos polítics que 
hem d’anar fent. 
 
•La FAPAC ens va dir que ensenyament en aquests 
moments veia en bons ulls les escoles-instituts. 

 



Quins passos volem fer: 
 

 

 

•Seguir insistint per poder tenir les reunions que ens 
falten el més aviat possible. 

 

•Parlar amb els diferents grups polítics de l’ajuntament de 
Manresa 

 

•Crear una campanya per el nostre projecte. A curt 
termini. 

 

•Anar a visitar escoles-instituts per veure el seu 
funcionament. 

 

•Contactar amb professors de secundària per crear un 
grup pedagògic interessat. 

 



MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ 

Si t’interessa formar-hi part contacte: cristinatapias@gmail.com 


