
NECESSITEM MÉS PLACES DE SECUNDÀRIA PÚBLIQUES. NECESSITEM UN INSTITUT

Volem exposar que:

-Si tots els alumnes que cursen 6è de Primària en escoles públiques de la Dreta de l’Eixample vulguessin

fer la secundària en els centres de titularitat pública que tenen adscrits no ho podrien fer. Les dades que el

Consorci  d'Educació  de  Barcelona (CEB)  entrega  cada  any  al  Consell  Escolar  del  Districte  són

contundents pels barris de la Dreta de l'Eixample. Des del curs 2009-10, amb alguns alts i  baixos, es

necessiten  70  places  més  d'ESO en  instituts  públics  per  garantir  la  continuïtat  a  la  secundària  dels

alumnes que acaben 6è de Primària en els seus centres públics.

-Encara que històricament hi ha un traspàs d’alumnes de centres públics a concertats en el trànsit de

Primària  a  Secundària  pel  dèficit  esmentat  anteriorment,  segons  dades  del  Consorci  d’Educació  de

Barcelona  referents  al  darrer  curs,  el  desequilibri  entre  oferta  i  demanda al  Districte  un cop  feta  la

preinscripció és d’almenys 40 places. 

-Segons les previsions del Consorci d’Educació de Barcelona, la demanda no baixarà en els propers 4

anys. És més, el dèficit de places públiques serà encara més acusat el curs 2018-19, quan els alumnes de

la primera promoció de l’Escola dels Encants accediran a la Secundària.

-La necessitat d’un institut en aquesta zona de la ciutat és tan evident que ha format part dels últims plans

d’equipaments educatius de Barcelona. El mapa escolar del 1995 ja el va incloure. El 1999, l’Ajuntament

de Barcelona va adquirir un terreny al carrer Marina i el va cedir a la Generalitat de Catalunya per a la

construcció del llargament reivindicat institut Angeleta Ferrer. El 2010 es va aprovar la construcció de

l’edifici  i  es  va  adjudicar  l’obra  a  l’empresa  TAU  Ingeniería.  Les  retallades  en  els  pressupostos

d’Ensenyament  van frenar  l’obra,  tot  i  que l’administració va haver de fer  front  al  cost  del  projecte

executiu i a la indemnització de la constructora.

-La construcció de nous centres de Primària i Secundària al Districte ha demostrat aquests últims anys

que l’oferta no solament servia per compensar els desequilibris existents, sinó que a més contribuia a

generar més demanda de places públiques que la prevista inicialment. Això fa pensar que la necessitat real

de places d’institut públic al Districte és fins i tot superior al que reflecteixen les dades de preinscripció.

-L’oferta de places en centres concertats del Districte, superior a la demanda en els últims cursos, no

ofereix una resposta a les mancances mencionades anteriorment. En primer lloc, perquè les anomenades

aportacions voluntàries d’aquests centres amaguen el pagament d’una quota mensual que no està a l’abast

de totes les famílies. I en segon lloc, perquè bona part dels centres  concertats del Districte pertanyen a

ordes religiosos i no satisfan les demandes de les famílies que busquen una educació laica per als seus

fills i filles.



-La previsió a  curt  termini  del  Consorci  d’Educació de Barcelona passa per  treballar  en l’impuls  de

l’institut Plau Claris (Ciutat Vella) i Príncep de Girona (Horta-Guinardó). El treball conjunt entre famílies

i administració per enfortir aquests instituts mostra un camí a seguir que cal consolidar, si bé l’oferta

d’aquests dos centres serà insuficient per absorbir la creixent demanda del Districte de l’Eixample. 

-En els últims anys, a la Dreta de l’Eixample s’han creat noves escoles, i en canvi no s’ha garantit la

continuïtat d’aquests alumnes en la Secundària, ni des d’un punt de vista quantitatiu, ni tampoc pel que fa

als  projectes  pedagògics.  Les  adscripcions  de  les  escoles  als  instituts  semblen  oblidar  completament

aquest darrer criteri. 

Per tot plegat, reivindiquem:

-que el Consorci d’Educació de Barcelona treballi amb un calendari acordat amb Associacions de Veïns i

comunitats  educatives  per garantir que tots els alumnes del  Districte que acaben Primària en escoles

públiques podran continuar fent Secundària en un centre de titularitat i gestió pública.

-que  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  treballi  amb urgència  per  aconseguir  equilibrar  les  xifres

d’oferta i demanda d’institut públic al Districte i acabi amb els dèficits que s’arrosseguen en els últims

anys.

-que  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  aprovi  amb urgència la  construcció de l’institut  Angeleta

Ferrer, i si s’escau, mentre es fa l’edificació i com ja passa en l’actualitat amb l’institut Viladomat, el

centre comenci a funcionar en mòduls.

-que el Consorci d’Educació de Barcelona faci tots els esforços al seu abast per consolidar l’impuls dels

instituts Pau Claris i Príncep de Girona.

-que el Consorci d’Educació tingui present el criteri de proximitat a l’hora de fer les adscripcions de

centres per estalviar desplaçaments excessivament llargs i evitar solucions que acaben tenint un efecte

dissuasiu entre les famílies.

-que  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  garanteixi  a  la  Secundària  que  tots  els  alumnes  podran
continuar el seu itinerari educatiu amb un projecte pedagògic que respecti els set principis que la OCDE 1

estableix per definir un centre de qualitat:

1. L’alumne és el centre de l’aprenentatge
2. L’aprenentatge és social
3. Les emocions són essencials per l’aprenentatge
4. Es reconeixen i s’atenen les diferències individuals
5. L’aprenentatge és inclusiu
6. L’avaluació és una eina de l’aprenetatge
7. Es construeixen connexions horitzontals
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