
 
 

ENTREVISTA DE LA REVISTA GARBUIX A EN JORDI ORTA, DIRECTOR DE 
L’INSTITUT LAURO. 

 
 
 

 
1. Com veieu l'oferta educativa tant en places com en matèries (especialitats) del 
vostre centre? 

A l’INS Lauro s’ofereixen dues modalitats de batxillerat: modalitat d’humanitats i ciències socials i 
modalitat de ciències i tecnologia; l’única modalitat que no impartim al nostre centre és el batxillerat 
artístic. 
Tot i que en la preinscripció del curs 2012/2013 va haver-hi alumnat que es va quedar en llista 
d’espera, finalment vam poder matricular a tot l’alumnat que ho va sol·licitar, tenint una matrícula 
actual de 72 alumnes a 1r de batxillerat. Cal remarcar que tot i tenir bona matrícula ens trobem que 
hi ha matèries que tenen poca demanda i el professorat d’aquestes fa algunes classes de manera 
conjunta amb l’alumnat de 1r i de 2n de batxillerat per aconseguir que els nois i noies de Les 
Franqueses no perdin diversitat a l’hora de triar el seu currículum per a la seva formació acadèmica. 
 
2. I la del municipi? 

Actualment al municipi, l’INS Lauro és l’únic que ofereix el batxillerat i l’INS El Til·ler és centre adscrit 
a l’INS Lauro per a la continuïtat dels seus estudis al batxillerat, això vol dir que tot l’alumnat de l’INS 
El Til·ler que faci la preinscripció a l’INS Lauro per fer batxillerat, té plaça assegurada. 
Per estudiar la necessitat del municipi primer mirem com és la matrícula del 1r de batxillerat actual. 
A 1r de batxillerat de l’INS Lauro tenim 36 alumnes que provenen dels instituts de Les Franqueses 
(Lauro i El Til·ler), 16 alumnes amb domicili a Les Franqueses que provenen d’escoles concertades i 
20 alumnes amb domicili fora de Les Franqueses que també provenen d’escoles concertades o 
instituts d’altres poblacions. 
Per al curs vinent esperem més alumnes dels instituts de Les Franqueses, ja que sumem una línia de 
4t d’ESO més respecte l’any passat, però si només comptem aquests alumnes i l’alumnat de la nostra 
localitat que fa ESO en escoles concertades estarem encara en dos grups. 
Un altre punt a estudiar és la possibilitat d’oferir un batxillerat artístic, que actualment es cursa a 
Granollers. Sobre aquesta opció hauríem de demanar la opinió dels Serveis Territorials del Maresme 
Vallès Oriental per veure si han detectat la necessitat a nivell de zona d’ampliar aquesta oferta. 
 
3. Cobriu la demanda de places? 

Si mirem només l’alumnat de Les Franqueses podem dir amb tranquil·litat que, de moment, cobrim 
la demanda. Un altra tema a analitzar és la demanda creixent d’alumnat de Granollers per cursar el 
batxillerat a l’INS Lauro, motivada pels excel·lents resultats a les proves de selectivitat amb un 
percentatge d’aprovats superior al 95% any rere any i dues distincions a les PAU (alumnat amb nota 
superior a 9 en la prova general) en els últims dos cursos. Haurem de veure si aquesta demanda 
creixent continua. 
 
4. És necessària una nova línia de Batxillerat a l’INS El Til·ler? Per què? 

Pel que respecte a l’anàlisi numèric sembla que pel curs vinent o el següent ja serà necessària una 
tercera línia de batxillerat a Les Franqueses. 
Sembla lògic que quan hi hagi quatre línies de batxillerat es reparteixin equitativament entre els dos 
centres. 
Amb tres línies de batxillerat a la població, hem d’analitzar els avantatges i els inconvenients que 



implica tenir només una línia. L’avantatge més significatiu és sens dubte la proximitat del centre. 
Aquest aspecte es sol valorar quan l’alumnat és més petit –primària o secundària- i no tant en 
ensenyament postobligatori, com és el nostre cas. Pel que fa a l’inconvenient més destacable 
remarquem la dificultat d’oferir diversitat en el currículum. Actualment en el nostre centre, que té 
dues línies, hi ha matèries com la Literatura Catalana i la Literatura Castellana que es fan de forma 
bianual i la cursen conjuntament alumnat de primer i de segon de batxillerat, d’aquesta manera 
optimitzem recursos de l’institut a causa de que l’alumnat de cada curs no arribaria a 8 alumnes. 
Si dividim les línies de batxillerat entre els dos centres aquesta situació la trobaríem en més matèries 
i no es podrien oferir, en cap dels dos centres, totes les matèries de modalitat. Això, actualment, té 
molta importància pel format de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) que es divideix en una part 
comuna (matèries comunes+una matèria optativa) i una part específica. La part específica influeix de 
manera molt important en la nota final de selectivitat ja que hi ha una ponderació de les matèries 
depenent de la carrera universitària que es vulgui cursar. Si reduïm l’oferta de matèries optatives 
estem limitant les opcions a l’hora de fer aquesta part de la prova. 
 
5. Com podria afectar a l’INS LAURO l'apertura de la nova línia a l’INS El Til·ler? 

Clarament la demanda per fer batxillerat al nostre centre disminuiria ja que no comptaríem amb 
l’alumnat de l’INS El Til·ler que tenen plaça reservada al Lauro. 
Un efecte indirecte de dividir el batxillerat el va verbalitzar el nostre alcalde en una reunió a inici de 
curs on va dir que l’INS Lauro era un element cohesionador de Les Franqueses ja que era un lloc per 
on passaven tots els alumnes de Les Franqueses que volen fer batxillerat. D’aquesta manera Les 
Franqueses hauria de buscar un altre element cohesionador. 
 
6. Per què el Batxillerat funciona per modalitats? Quines són? 

El batxillerat funciona per modalitats per començar l’especialització de l’alumnat de cara a la seva 
formació acadèmica posterior. 
Hi ha tres branques del batxillerat: batxillerat d’humanitats i ciències socials, batxillerat de ciències i 
tecnologia i batxillerat artístic. 
 
7. Des de quan funcionen els instituts? 

A Les Franqueses del Vallès, l’INS Lauro es va inaugurar el setembre de 1996 i l’INS El Til·ler el 
setembre de 2009. 
 
8. Com valoreu les demandes dels pares? 

Qualsevol demanda o opinió de les famílies és respectable i és d’agrair aquelles famílies que 
s’interessen per l’educació dels seus fills. 
Tanmateix comentar que una demanda no pot ser mai una exigència i s’han d’estudiar diferents 
aspectes abans de prendre una decisió. 
 
9. Teniu alguna opinió o altra puntualització per afegir? 

Com a centre entenem les aspiracions legítimes de l’INS El Til·ler per aconseguir el batxillerat en un 
termini més o menys breu i aclarir –encara que crec que no caldria- que l’alumnat de l’INS El Til·ler 
sempre ha estat i serà ben rebut a l’INS Lauro. 
 


