NOTA DE PREMSA

L’Institut Escola i Costa Llobera, primer institut
escola de la ciutat
El govern de la Generalitat ha aprovat avui, en acord de govern, la creació
de l’Institut Escola Costa i Llobera.
Amb aquesta aprovació el centre ha obtingut, dins del nou marc de la Llei
d’Educació de Catalunya, el seu reconeixement com a institut escola, el
model integrat amb el que ha estat funcionant des que va néixer, fa més de
50 anys.

El govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació de l’Institut Escola Costa i Llobera,
el primer institut escola de la ciutat de Barcelona, en el marc d’un acord de govern que ha
aprovat la creació de 28 nous centres educatius de tot Catalunya. Entre ells, 10 instituts
escola més que es posaran en funcionament el proper curs a Sant Sadurní d’Anoia,
Castellbisbal, Verges, Besalú, Sant Joan de les Abadesses, Mont-Roig del Camp, Reus,
El Vendrell, Batea, Castellterçol.
L’institut escola és una nova tipologia de centre que s’ha creat en el marc de la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC) i recupera el model d’escola pública de la República que
duia aquest nom. Aquest tipus de centre li permet a l’alumnat cursar totes les etapes
educatives en un mateix edifici escolar, amb un projecte educatiu i un equip directiu únics
que garanteixen la continuïtat educativa dels 3 als 18 anys, des d’educació infantil fins al
batxillerat. De cara al proper curs començaran a funcionar 11 centres d’aquestes
característiques a tot Catalunya, però està previst que en el futur aquest model es vagi
estenent de forma progressiva a més escoles i instituts.
Un projecte singular
L’Institut Escola Costa i Llobera és un centre públic d’ensenyaments infantil, primària i
secundària integrats que comparteixen espais en un mateix edifici principal i des dels
seus inicis funciona amb un sol equip directiu, un sol claustre i un consell escolar,
treballant a través de la coordinació pedagògica i de la continuïtat educativa. Actualment
escolaritza 837 alumnes i compta amb un equip docent de 66 professors.
Amb l’aprovació avui de la creació de l’Institut Escola Costa i Llobera per part del govern
de la Generalitat, aquest centre obté finalment, dins del nou marc de la Llei d’Educació de
Catalunya, el seu reconeixement oficial com a institut escola. El model integrat amb el
què ha estat funcionant des que va néixer, fa més de 50 anys.

L’Escola Costa i Llobera va néixer el 1958 com a escola privada de batxillerat i aviat va
incorporar la primària i el parvulari, oferint totes les etapes educatives dels 3 als 17 anys.
Va arribar a funcionar en tres edificis diferents sota un mateix projecte educatiu integrat,
fins que l’any 1978 va reunir totes les seves activitats en un sol espai a l’edifici de Can
Caralleu.
Al 1989, amb la llei del CEPEPC, es va convertir en escola pública i va quedar
administrativament dividida en un centre d’infantil i primària, per una banda, i en una
extensió de l’Institut Joan Boscà per una altra. Tot i així va continuar funcionant com un
centre integrat i el 1991 va obtenir un codi de registre propi, com un IES i un CEIP; i el
1995 va ser declarat Centre Experimental de Règim Especial. Posteriorment, el seu
projecte educatiu integrat va aconseguir més reconeixement amb els Plans Estratègics
(2000) i el Pla d’Autonomia de Centre (2006).
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