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Institut Joan Brudi eu

Història breu de l’Institut
L’any 1933, a partir de l’aplicació de la Llei de Confessions i Congregacions Religioses de 2 de
juny de 1933, que prohibia l’ensenyament als Ordes i Congregacions Religioses, el Ministeri
d’Instrucció Pública i Belles Arts del Govern de la Segona República va decretar el 26 d’agost
de 1933 la creació de tretze Instituts Nacionals de Segona Ensenyança i vint-i-vuit Instituts
Elementals de Segona Ensenyança arreu del territori espanyol.
El 25 de setembre de 1933, amb un altre decret, i amb la conformitat del Consell Regional de
Segona Ensenyança de Catalunya, van quedar definitivament creats a Catalunya tres Instituts
Elementals (Mataró, Terrassa i Vilafranca del Penedès) i cinc Instituts Nacionals: tres a
Barcelona (els actuals INS Ausiàs March; INS Milà i Fontanals, iniciat amb el nom d’Institut Pi i
Margall; INS Menéndez y Pelayo, inicial amb el nom d’Institut Salmerón), un a Badalona (l’actual
INS Isaac Albèniz) i l’últim a la Seu d’Urgell (l’actual INS Joan Brudieu). En aquest mateix decret
també s’explicitava que quedaven creats dos Instituts Elementals més (Igualada i Vilanova i la
Geltrú), sempre i quan els respectius ajuntaments contribuïssin econòmicament amb la quantia
fixada.
El 28 d’octubre de 1933 va sortir un darrer decret, publicat a «La Gaceta de Madrid» el 30
d’octubre, que aglutinava totes les disposicions aparegudes prèviament que feien referència a la
creació d’aquests nous Centres de Segona Ensenyança, en què apareixia la llista dels centres que
van quedar definitivament creats l’any 1933 a l’Estat Espanyol: a Catalunya, concretament, cinc
Instituts Nacionals i cinc Instituts Elementals.
El factor decisiu que va possibilitar la concessió de l’institut a la Seu d’Urgell, una població aïllada i
amb poc més de 4.500 habitants l’any 1933, va ser, sens dubte, la proximitat d’Andorra i la
necessitat que els alumnes de batxillerat andorrans no anessin a estudiar a França. Sobre
aquesta qüestió, Enric Canturri, alcalde de la Seu l’any 1933, explica a les seves Memòries que
quan va anar a parlar amb el ministre d’instrucció pública Domingo Barnés, aquest es mostra
inicialment contrari a la concessió de l’institut, al·legant l’escassa població de la Seu i comarca i la
necessitat de donar prioritat a altres nuclis de població més grans que tampoc disposaven
d’institut; però la posició del ministre canvià de sobte en fer referència a la proximitat d’Andorra, on
hi havia escoles espanyoles i franceses que competien per guanyar-los cada país a la seva
banda, per la qual cosa l’existència d’un institut a la Seu evitaria que els andorrans de les cases
benestants enviessin a estudiar els seus fills a centres francesos, i que caiguessin sota la
influència de la generació educada a França. Aquest argument fou decisiu pel ministre que digué:
«Sr. alcalde: este último argumento lo encuentro de un peso decisivo y me lleva a la
resolución de proponerlo al Consejo de ministros en que se efectúen las adjudicaciones de
los nuevos Institutos. Le prometo defender su petición, con interés y, sin que pueda hacerle
una promesa afirmativa, creo que al Consejo no sólo escuchará mi petición, sino que la
aprobará para que sean atendidos los deseos de su ciudad, comarcas vecinas y de manera
especial Andorra, donde nos interesa conservar nuestra influencia, en la que el Instituto será
factor primordial. En breve tendrá usted noticias al respecto”. CANTURRI Enric. Memòries,
pàg. 104
L’1 de novembre de 1933 va començar, a les mateixes dependències de l’Ajuntament, el primer
curs escolar de l’Institut Nacional de Segona Ensenyança de la Seu d’Urgell, el segon Institut de la
província de Lleida, amb una plantilla oficial de 10 professors i una primera matrícula de 35
alumnes oficials i 99 de no oficials, repartits per tots els diferents cursos de batxillerat que es
realitzaven. A partir del curs 1934-1935, l’Institut es traslladà al pis principal de la Cooperativa de
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Lleteries, situat al carrer de sant Ermengol.

Pàgines de l’agenda personal de Josep Gassiot, primer director de l’Institut

Notícia apareguda a “La Vanguardia” (06-12-1933)

La vida acadèmica de l’Institut transcorregué amb normalitat fins que el devenir de la Guerra Civil
l’alterà profundament. A mitjans del curs acadèmic 1938-1939 l’Institut fou clausurat per les noves
autoritats, constituïdes en una Comissió Gestora Provisional.
L’Ordre de 3 de novembre de 1939 proclamà la reobertura provisional de l’Institut, ara anomenat
d’Ensenyança Mitja, per al curs 1939-40:
«en atención especial a las especiales circunstancias territoriales y demográficas de las
comarcas de Seo de Urgel y a su notorio influjo sobre la inmediata República de Andorra».
Des d’aquest irregular curs 1939-1940, amb tan sols tres professors, dos de religiosos (Ramon
Alviñá i Joan Corts) i un de civil (Francesc Payarols), aquest arribat al mes de març de 1940, i
instal·lats a la Torre Viader, la vida acadèmica a l’Institut de la Seu s’ha anat desenvolupat de
manera ininterrompuda fins als nostres dies.
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Ramon Alviñá

Joan Corts

Francesc Payarols

Hi podem trobar diferents etapes, resumides de la següent manera:
1940 - 1959
Dificultat a trobar professorat titular de
determinades matèries: contractació de
farmacèutics
“Escuela Hogar” a partir de 1952-53 per a les
alumnes
Importància creixent de l’alumnat lliure
Institucionalització de la festa de Sant Tomàs
d’Aquino
Aparició de la Tuna (1958-59)

La Vanguardia Española, 22/04/1970

L’any 1960 l’Institut es traslladà a l’actual edifici del carrer
Bisbe Iglesias Navarri, el qual fou renovat i ampliat des del
cursos 1996-1997 fins al 1998-99.
1960 - 1979
Institut nou, professorat jove, aires nous
Creació de l’Associació de Pares
Estudis nocturns, des del 1964-65 al 1981-82
Secció delegada a Andorra, des del 1965-66 al
1968-69: l’actual Institut espanyol d’Andorra, que
al 2008-09 compleix 40 anys
Centres col·legiats (Escolapis de Puigcerdà,
Lestonnac i La Salle de la Seu) i Col·legis lliures
adoptats (Sort i Esterri)
Augment del professorat agregat, a partir de la
dècada dels 70
Primeres classes en català: inici del procés de
normalització lingüística
El cor de l’institut, el cor d’en Cagigós (19631993)
Amb la Llei d’Educació de 1970, els Instituts passen a
nomenar-se Instituts Nacionals de Batxillerat, i amb la Llei
Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE),
Instituts d’Educació Secundària. Des de l’any 1980, per
acord del claustre de professors i professores celebrat el 25
de febrer, ratificat pel Ministeri en carta datada el 1981,
l’Institut passa a nomenar-se Joan Brudieu, en homenatge al compositor d’origen occità, mestre
de capella de la catedral de la Seu d’Urgell al segle XVI.
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1980 – 1995
L’institut ja té nom: Joan Brudieu (1980)
Celebració del 50è aniversari
Primers intercanvis internacionals: Suècia
Jubilacions de professorat de l’Institut: normalitat laboral
1996 – actualitat
ESO i, de nou, alumnat de 12 anys
Ampliació i reforma de l’edifici
Totes les modalitats del Batxillerat
La Formació Professional
Expansió de l’alumnat i del
professorat
Projectes d’innovació: Escola verda,
Salut i escola, Convivència i mediació
escolar, Educació ambiental,
Educació per a la salut
Diversitat
Celebració del 75è aniversari
Qualitat i millora contínua: norma ISO 9001:2000
Programa Qualifica’t
Programa Acredita't
Centre de suport de l’IOC
Pla Educatiu d’Entorn i Pla Català d’Esport a l’Escola
INS d’Atenció a la pràctica esportiva: piragüisme i esquí de fons
eduCAT1x1 - eduCAT 2.0
Pla d’Autonomia – PROA
Projectes Comenius
Servei de Reconeixement d'Aprenentatges assolits per experiència laboral
Projecte EUROMANIA
Llibres IDDINK
ALEXIA, programari de gestió
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Amb l’aplicació de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE) a partir del
curs 1996-1997 s’inicien els estudis d’Educació Secundària Obligatòria, amb els nivells de 1r i
3r, que es completen el curs següent amb 2n i 4t. A partir de 1998-1999 s’inicia el Batxillerat –
LOGSE, amb les quatre modalitats previstes, inclosa l’Artística, la gran novetat.
I a partir del curs 1999-2000 s’inicien, per primera vegada a l’Institut, estudis de Formació
Professional, amb els estudis de grau mitjà de «Comerç», de 1400 hores, de la família
professional de COMERÇ I MÀRQUETING.
Posteriorment, aquesta oferta d’estudis professionals s’ha anat ampliant i modificant fins a arribar
al curs 2009-2010 en què es tenen consolidats quatre cicles formatius de grau mitjà i dos cicles
formatius de grau superior de quatre famílies professionals diferents, i el Curs de Preparació a la
Prova d’accés a CFGS.
El curs 2001-2002 es van iniciar els primers estudis de formació professional de grau superior amb
el curs «Desenvolupament d’aplicacions informàtiques», de 2000 hores, de la família professional
d’INFORMÀTICA, el qual tan sols van durar una única promoció d’alumnes.
El curs 2002-2003 es va posar en marxa el cicle formatiu de grau mitjà «Cures auxiliars
d’infermeria», de la família professional de SANITAT, de 1400 hores.
El curs 2004-2005 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà «Explotació de sistemes
informàtics», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA.
El curs 2006-2007 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà «Atenció sociosanitària», de 2000
hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.
A partir del curs 2007-2008, s’intenta donar un nou impuls als estudis de formació professional a la
Seu d’Urgell, en concret, i a l’Alt Urgell, en general, i, a partir de la promulgació del decret
240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta
dels ensenyaments de formació professional específica, a l’Institut Joan Brudieu es proposen
noves propostes organitzatives dels estudis de formació professional en el grau mitjà, molt més
atractives per a l’alumnat de la nostra comarca pirinenca.
Apareix el cicle formatiu de grau mitjà «Gestió administrativa», de 1300 hores, de la família
d’ADMINISTRACIÓ, en substitució del cicle formatiu de grau mitjà «Comerç», de 1400 hores, de la
família de COMERÇ I MÀRQUETING. Aquest cicle, conjuntament amb el ja existent d’«Explotació de
sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família d’INFORMÀTICA, conformen la nova proposta
conjunta d’organització singular, amb un total de 2880 hores, a realitzar en dos cursos escolars i
un trimestre. L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els
cicles formatius de grau mitjà de «Gestió administrativa»i d’«Explotació de sistemes informàtics»,
segons la Resolució d’1 de setembre de 2007.
Paral·lelament, també es proposa una organització singular amb els altres dos cicles formatius de
grau mitjà existents: el cicle formatiu de grau mitjà «Cures auxiliars d’infermeria», de la família
professional de SANITAT, de 1400 hores; i el cicle formatiu de grau mitjà «Atenció sociosanitària»,
de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT; amb un
total de 2600 hores, a realitzar en dos cursos escolars. L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a
impartir conjuntament en dos anys els cicles formatius de grau mitjà de «Cures auxiliars
d’infermeria» i d’«Atenció sociosanitària», segons la Resolució de 4 d’octubre de 2007.
Aquest mateix curs escolar 2007-2008, l’Institut Joan Brudieu recupera de nou la impartició dels
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cicles formatius de grau superior amb l’inici del cicle «Administració de sistemes informàtics», de
2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA.
També en aquest curs escolar 2007-2008 s’inicia el «Curs de Preparació a la Prova d’Accés de
Cicle Formatiu de Grau Superior».
Al curs 2008-2009, l’oferta de cicles formatius de grau superior s’amplia amb l’inici del cicle
«Educació infantil», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT.
En el curs 2009-2010, en el marc del desplegament de la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig
de 2006 (LOE), s’inicia la implantació progressiva de les noves titulacions de formació
professional. En el cas de l’Institut Joan Brudieu s’inicia substituint el cicle formatiu de grau mitjà
«Explotació de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA, per
la nova titulació «Sistemes microinformàtics i xarxes», de 2000 hores, de la nova família
professional d’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS. Amb aquest canvi es produeix una reorganització de
la proposta conjunta d’organització singular existent, ara amb la nova titulació LOE, amb un total
de 2874 hores. L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els
els cicles formatius de grau mitjà de «Gestió administrativa» i de «Sistemes microinformàtics i
xarxes», segons la Resolució de 15 de maig de 2009.
I, en aquest mateix curs 2009-2010, també es produeix la substitució del cicle formatiu de grau
superior «Educació infantil», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS
SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT, pel nou títol, amb el mateix nom, «Educació infantil», de 2000
hores, de la mateixa família professional.
Al curs 2010-11, toca el torn al cicle formatiu de grau mitjà «Gestió administrativa», de 1400 hores,
de la família professional d’ADMINISTRACIÓ, per la nova titulació, amb el mateix nom, «Gestió
administrativa», però ara de 2000 hores, de la família professional d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ. Amb
aquest canvi es produeix una nova reorganització de la proposta conjunta d’organització singular
existent, ara amb les noves titulacions LOE, amb un total de 3140 hores. L’INS Joan Brudieu ha
estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els els cicles formatius de grau mitjà de
«Gestió administrativa» i de «Sistemes microinformàtics i xarxes», segons la Resolució d’11 de
maig de 2010. Unes petites modificacions curriculars del CFGM «Sistemes microinformàtics i
xarxes» obliguen a una nova reorganització de la proposta conjunta d’organització singular
existent, ara amb un total de 3107 hores, segons la Resolució de 28 de juliol de 2011; més
endavant lleugerament actualitzades per la Resolució de 12 de novembre de 2012.
I, en aquest mateix curs 2010-2011, també es produeix la substitució del cicle formatiu de grau
superior «Administració de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional de
INFORMÀTICA, pel nou títol, «Administració de sistemes informàtics en xarxa», de 2000 hores, de la
família professional d’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS.
A partir del curs 2012-13, es produeix la substitució del cicle formatiu de grau mitjà «Atenció
sociosanitària» de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT, per la nova titulació LOE, amb el nom de «Atenció a persones en situació de
dependència», de 2000 hores. Amb aquest canvi es produeix una reorganització de la proposta
conjunta d’organització singular existent, ara amb la nova titulació LOE, amb un total de 2607
hores. L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els cicles
formatius de grau mitjà de « Atenció a persones en situació de dependència » i de «Cures
auxiliars d'infermeria», segons la Resolució de 20 de juny de 2012.

Aquest document (1314 Historia_INSJB) pot quedar obsolet una vegada imprès (26-gen-14)

Pàgina
6 de 7

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell
Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49
A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudi eu
També a partir del curs 2012-13 s'inicia a l'Institut la impartició del cicle formatiu de grau superior
«Desenvolupament d'Aplicacions Web» en règim d'alternança amb el cicle de grau superior
«Administració de sistemes informàtics en xarxa». Ambdós cicles tenen un primer curs amb
Unitats Formatives i/o Mòduls Professionals comunes, mentre que el segon curs és específic de
cada cicle. En règim d’alternança, l’alumnat inicia el primer curs amb un títol (per exemple, DAW)
que finalitza el segon any. Quan acaba el segon any, aquest alumnat pot optar a obtenir un segon
títol, tot inscrivint-se en el segon any d’aquest segon títol (en aquest cas, ASIX) que prèviament ha
fet la seva singladura en el primer curs l’any anterior. De manera esquemàtica, aquesta distribució
es pot representar de la següent manera:

ASIX
DAW

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2n
2n
2n
1r
1r
1r
2n
2n
1r
1r
1r

També al curs 2012-13, el Curs de Preparació a la Prova d'Accés, que s'impartia des del curs
2007-08, canvia de nom i de'estructura, a partir de la normativa vigent en què canvien les
condicions d'accés a la formació professional. Ara s'intitula «Curs de formació específic per a
l'accés als cicles de grau superior«, amb 20 hores de curs (11 hores de la part comuna, 8 hores de
la part específica i 1 hora de tutoria)
• CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFM)
— Sistemes microinformàtics i xarxes – LOE [família Informàtica i comunicacions] i Gestió
administrativa - LOE [família Administració i gestió]
— Cures auxiliars d’infermeria [família Sanitat] i Atenció a persones en situació de
dependència [família Serveis socioculturals i a la comunitat]
• CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFS)
— Administració de sistemes informàtics en xarxa i Desenvolupament d'aplicacions web
[família Informàtica i comunicacions], en règim d'alternança
— Educació infantil [família Serveis socioculturals i a la comunitat]
• CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
— Curs de 20 hores
A partir del curs 2007-2008, s’inicien, progressivament, els estudis de secundària i batxillerat
d’acord amb la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de 2006 (LOE): S1 i S3 (2007-2008); S2,
S4 i B1 (2008-2009); i B2 (2009-2010). La novetat radica en la transformació de les quatre
modalitats del batxillerat-LOGSE a tres modalitats: Humanitats i ciències socials, Ciències i
tecnologia, i Arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny).
A partir del curs 2009-2010, amb l’aplicació de la Llei Catalana d’Educació de 2009 (LEC) es
canvia la nomenclatura de l’Institut: deixa de ser Institut d’Educació Secundària per passar a
nomenar-se Institut Joan Brudieu.
El curs 2009-2010, l’Institut obté la certificació ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat, atorgada
per l’empresa certificadora Applus. Al llarg del curs 2012-2103 l'Institut Joan Brudieu ha obtingut
de nou la certificació ISO 9001:2008 de gestió de qualitat per un període de tres anys més.
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