
 
 

L'INSTITUT  MONTBUI 
 
HISTÒRIA 
 
L' Institut Montbui es va crear el curs 1996-1997, coincidint amb l'entrada de la LOGSE  que 
introduïa l' ESO amb un gran canvi: els nens i nenes començarien l 'institut amb 12 anys i no 
amb 14  com regulava l'anterior Llei General d'Educació amb l' EGB i el BUP. 
 
Les famílies de Sta. Margarida de Montbui  reivindicaven un institut pel municipi i, amb 
l'arribada de l' ESO, encara van agafar més força els seus arguments: els nens i les nenes de 12 
anys eren massa petits per marxar a instituts d'Igualada. Començaren les gestions amb el 
Departament d'Ensenyament i les reivindicacions foren ateses. 
 
La ubicació de l 'institut va començar amb un projecte anomenat Operació Montbui que 
consistia en reordenar els centres de primària del municipi i ubicar el nou institut en l'antic 
CEIP St. Maure la qual cosa va comportar la desaparició d'una escola i d'un projecte educatiu 
que els mestres i les mestres del St. Maure havien iniciat amb tanta il·lusió. Però una vegada 
més, la professionalitat de tots va estar a l’alçada de les circumstàncies i la transició del Sant 
Maure cap a La Tossa es va fer amb voluntat integradora i d’iniciar conjuntament un projecte 
nou. I per a un projecte nou, calgué també nom nou: naixia l’actual  escola Antoni Gaudí. 
 
L’equip del primer curs 1996-1997 estava format per 5 professors provinents de primària , 5 de 
secundària, una professora de Religió i una conserge.  
Els inicis van ser complexos. Estrenàvem pla d’estudis, estrenàvem equip ( veníem de diferents 
centres i de realitats i experiències diverses), ... Teníem tot un projecte educatiu per construir i 
ho havíem d’anar fent a còpia d’esforç i dedicació. I ho vam fer. Perquè malgrat les dificultats a 
superar hi havia la il·lusió de construir un projecte nou, un projecte al servei de la millora 
educativa del municipi. 
Sempre vam voler tenir un tracte de proximitat i complicitat amb les famílies, sabedors que 
una escola no la fa només l’ equip de professorat, sinó que cal implicar-hi tota la comunitat 
educativa i en aquest cas la col·laboració i participació de les diferents AMPAS  i de 
l’Ajuntament  van ser clau. 
 
L’espai aviat es va fer petit  i calgué plantejar-se la remodelació de l’edifici. El 27 d’abril de 
2003 es va fer la inauguració oficial del centre amb la presència de la Consellera 
d’Ensenyament i de les autoritats municipals.  D’aquella data i d’aquella primera promoció en 
queda un mural ceràmic al vestíbul del centre on hi ha les empremtes dels alumnes, d’alguns 
dels professors, membres de l' AMPA i autoritats d’aleshores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


