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ENQUESTA A L’INSTITUT-ESCOLA DE VERGES
La crescuda de la població en aquests darrers anys
i un institut de zona que ja va néixer petit han
propiciat que aquest any Verges hagi inaugurat un
institut-escola que ha de donar servei a totes les
poblacions mancomunades a l’entorn de l’Escola
Francesc Cambó. Els quatre cursos d’ESO que s’impartiran a l’Institut-Escola de Verges permetran que
els joves d’aquests pobles romanguin a la nostra
vila fins a setze anys, amb tot el que això té de bo
per a les famílies i la formació dels seus fills. Amb
tot, hem volgut que siguin els mateixos afectats els
qui ens ofereixin les seves opinions a l’entorn de
la nova instal·lació educativa. A aquest efecte hem
preguntat a pares (APA), docents (D) i alumnes (A)
el que pensen sobre l’institut-escola, i tot seguit
podeu llegir-ne algunes respostes.
Esteu contents de la decisió del Departament d'Ensenyament de crear un institut-escola a Verges?
APA: Sí, molt contents.
D: Molt. Crec que és un gran avantatge per a tot el
poble i l’àrea d'influència.
A: Quan a 6è de primària el director de l'escola ens va
explicar que es podria fer, ens vam omplir de dubtes i
preguntes que ningú no ens podria contestar. Llavors
ens van confirmar que estaríem en mòduls i que era
pràcticament impossible que estrenéssim edifici; tot
el que ens havíem imaginat des d'un principi es va
capgirar. Però ara ja no s'hi pot fer res, ja ha passat un
trimestre, i hem vist el que tindrem i el que no tindrem,
el que farem i el que no farem.
Les instal·lacions que heu estrenat aquest any són
suficients i satisfactòries?
APA: Sí, ho són, però hi trobem a faltar un
barracó de menjador perquè els alumnes
no s’hagin de desplaçar fins a l'escola per
a anar a dinar, sobretot els dies de pluja
i tramuntana.
D: Podrien estar millor, però realment
hem aconseguit tenir un mòdul molt
ben equipat. Ens falta condicionar la
zona d'esbarjo, però em consta que
l'Ajuntament hi està posant molt de la
seva part.
A: Les instal·lacions actuals són suficients, però no del tot satisfactòries.
Al començament del curs, bàsicament
hi havia taules i cadires, però ja estem
acabant el primer trimestre i, a poc a
poc, van portant el material necessari
per a una aula de secundària, com ara
l'aula-taller, els ordinadors, etc.
P a í s

Quin benefici per al teu col·lectiu destacaries de la
comparació entre institut de Verges i institut de
Torroella?
APA: El tracte de tu a tu, la comunicació entre mestres,
alumnes, pares.
D: No és un institut; és un institut-escola, i això vol
dir que el pas de primària a secundària serà molt més
gradual i natural. Per una altra part, és un centre molt
més petit, cosa que facilita la individualització en el
tracte, tant amb alumnes com amb famílies. El fet
de ser només tres docents, més un especialista de
primària, facilita el tracte amb l'alumnat i la unanimitat
de criteris que cal tenir en molts àmbits.
A: Bàsicament en la comoditat, la proximitat, el contacte
amb l'escola de primària i la relació amb els companys
de sempre de la classe. Suposo que no està bé que,
amb una escola petita com el Francesc Cambó, vagis
directament a un centre tan gran, amb gent més gran
que tu; amb tants alumnes que no coneixes de res,
acabes perdut i et deu costar acostumar-t'hi.
En quins àmbits creus que el teu col·lectiu hi ha
sortit perdent?
APA: En cap moment crec qui hi hagi sortit perdent
ningú.
D: Potser en l'especialització de les àrees que impartim.
A: Tot i no poder comparar una cosa que no conec, sé
que a l'institut de Torroella pots decidir entre moltes
matèries optatives abans de començar la formació i
escollir alguna activitat alternativa que t'agradi.

Mòdul prefabricat que acull l’institut-escola
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Creus que els instituts-escola són una bona opció i
s'haurien de generalitzar o penses que els alumnes
haurien d'anar directament de la primària a l'institut?
Per què?
APA: Crec que és millor per als alumnes un institut-escola,
perquè la majoria encara són petits per a fer el canvi als
instituts i no cal fer-los créixer tan de pressa.
D: Crec que és una bona opció, ja que el pas de primària
a secundària pot accelerar l'adolescència, que ja per si
mateixa és complicada. Per una altra part, hi ha un tipus
d'alumnat que, per les seves característiques, és molt
probable que a l'institut s'acabi perdent.
A: Jo crec que seria bo generalitzar els instituts-escola per
a continuar amb els companys de sempre i saber amb qui
et trobaràs quan comences la secundària.
Des del grup que representes, quina demanda posaries a la carta als Reis per a millorar l'institut-escola
de Verges?
APA: Millores a l’exterior de les aules, com ara arbres,
bancs, equipaments esportius, pàrquing per a bicicletes,
un rètol que posés Institut-Escola Francesc Cambó i Batlle
i una marquesina al carrer per als dies de pluja.
D: Més pressupost per a pal·liar les mancances que comporta treballar en un barracó: biblioteca, laboratori, aula de
tecnologia, aula de dibuix, aula de música...
A: Tenint en compte que estudiarem quatre anys en un
mòdul i que tenim les coses bàsiques que ha de tenir
un institut, penso que amb el que tenim podem anar
tirant. De mica en mica ens anirà arribant més material,
que suposo que serà en funció del pressupost, el nivell
i el temps.
Per les respostes dels nostres enquestats, sembla
que l’institut-escola
és una opció molt
ben valorada, i d’una
manera unànime,
pels col·lectius que
el representen. Des
de País Petit els desitgem tota la sort del
món en el camí que
han emprès, malgrat
ser els primers a emprendre’l.

El taller és una donació dels pares al nou centre

La construcció té encara algunes mancances de darrera hora

JORDI ROCA I ROVIRA

El grup de la primera promoció de l’institut-escola vergelità
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