
Resolució de l’expedient AO-00255/2017, Q-00309/2018 relativa a la construcció de 
l'Institut Angeleta Ferrer i als seus possibles efectes sobre la segregació escolar a la 
zona

Antecedents 

Des de fa anys, el Síndic està desenvolupant un treball de supervisió de les 
actuacions de les administracions públiques per tal que adoptin un paper més actiu 
en la lluita contra la segregació escolar, atès que, des de la perspectiva de la defensa
de drets, aquest fenomen suposa una vulneració dels principis de no discriminació, 
d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social en l’exercici del dret a l’educació, 
protegits per la Convenció de Nacions Unides dels drets dels infants i per la 
legislació en matèria d’educació. 

Convé recordar que la segregació escolar limita les oportunitats dels infants 
d’assolir el seu màxim desenvolupament possible, bé perquè condiciona 
negativament trajectòries educatives de l’alumnat, bé perquè dificulta les seves 
possibilitats de socialització en entorns escolars amb capitals socials i culturals 
equiparables a la realitat social en la que viuen. Per al conjunt de la societat, a més, 
la segregació escolar té costos: té efectes negatius sobre el rendiment escolar del 
sistema educatiu i també sobre la convivència i la cohesió socials present i futura.

Tant la reproducció de la segregació escolar com la lluita contra aquest fenomen a 
través de la política educativa estan molt relacionades, entre d’altres aspectes, amb 
la programació de l’oferta i amb la gestió que fan les administracions del procés 
d'admissió d'alumnat. Amb la voluntat de promoure que les administracions 
incorporin la lluita contra la segregació com a objectiu en la presa de decisions 
sobre la planificació de l’oferta, el Síndic activa els seus mecanismes de supervisió, 
sigui a través de queixes o d’actuacions d’ofici, quan té constància que 
l’Administració educativa desenvolupa actuacions en aquest àmbit. 

En aquest context, l'any 2016, el Síndic va rebre informacions sobre la construcció a 
la zona de la Dreta de l'Eixample d'un nou institut (Institut Angeleta Ferrer) i sobre 
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els possibles efectes que aquesta posada en funcionament podia generar en el 
treball de desegregació i revaloració de la demanda de l'Institut Pau Claris, que 
s'havia endegat l'any 2014 per l'agrupació Amics del Pau Claris. El curs 2013/2014, 
l'Institut Pau Claris tenia 23 sol·licituds en primera opció i, segons dades del 
Departament d'Ensenyament, un 69,1% d'alumnat estranger. 

L'agrupació Amics del Pau Claris, creada el curs 2014/2015 i integrada per 
representants d'AMPA de les escoles adscrites a l'Institut Pau Claris, va afavorir que 
a partir del procés d'admissió corresponent al curs 2016/2017 hi haguessin famílies 
que, amb el compromís del Consorci d'Educació de Barcelona i del mateix centre de 
combatre la segregació escolar del centre, sol·licitessin el centre com a primera 
opció. Aquest treball es va repetir en el procés d'admissió corresponent al curs 
2017/2018. En relació amb el curs 2015/2016, i en només dos cursos, la demanda del 
centre s'ha incrementat en més d'un 140%, tot passant de 23 a 56 sol·licituds, la 
qual cosa ha afavorit la progressiva heterogeneïtzació de l'alumnat matriculat al 
centre (vegeu la taula 1). 

Convé recordar que l'Institut Pau Claris és fronterer als districtes de Ciutat Vella, 
Eixample i Sant Martí, i que aquests districtes presenten als ensenyaments 
secundaris nivells de segregació escolar més elevats que la mitjana catalana, i més 
elevats que la majoria de municipis més grans de 100.000 habitants (vegeu la taula 
2). Les actuacions relacionades amb la lluita contra la segregació escolar, com les 
desenvolupades en els darrers dos anys a l'Institut Pau Claris, són necessàries i han 
de continuar comptant amb el suport del Consorci d'Educació de Barcelona.

Taula 1. 
Evolució de les sol·licituds i matrícula a l'Institut Pau Claris (cursos 2013/2014 – 
2017/2018)

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Sol·licituds 23 13 23 42 56

Oferta (unitats) 2 1 2 2 2

Matrícula ... ... ... 46 56

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

Taula 2. 
Segregació escolar de l'alumnat estranger a l'ESO als districtes de la ciutat de 
Barcelona propers a l'Institut Pau Claris i als municipis més grans de 100.000 
habitants (curs 2013/2014)

Dissimilitud ESO
Ciutat Vella 0,49
Eixample 0,43
Sant Martí 0,40
Catalunya 0,39
Hospitalet de Llobregat, l' 0,41
Terrassa 0,41
Badalona 0,47
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Sabadell 0,41
Lleida 0,35
Tarragona 0,42
Mataró 0,22
Santa Coloma de Gramenet 0,25
Reus 0,37

Font: Elaboració a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

Nota: Per mesurar el nivell d’equitat entre centres escolars en la distribució de l’alumnat 
estranger, s’ha adoptat l’índex de dissimilitud.1 Aquest índex mesura la proporció del grup 
analitzat que hauria de canviar d’escola per aconseguir una distribució perfectament 
igualitària. Oscil·la entre 0 i 1, i la situació de perfecta igualtat és 0 i la de màxima desigualtat,
1. 

L'actuació d'ofici oberta es va cloure a novembre de 2016 després de conèixer per 
part del Consorci d'Educació de Barcelona que no hi havia previsió de data per a la 
seva construcció, tot i que sí que hi havia una reserva de sòl feta i s'havia valorat 
incrementar l'oferta educativa a la zona amb la posada en funcionament de 
l'Institut Angeleta Ferrer, com a màxim, el curs 2020/2021.

En data 13 de juliol de 2017, en sessió plenària ordinària, el Consell Escolar 
Municipal del Districte de l’Eixample, segons consta a l'Acta, el Sr. Jordi Matas, 
vicepresident del Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample i Conseller 
d’Educació, confirma que hi ha 6,6 milions d'€ consignats pel Departament 
d’Ensenyament per construir l’Institut Angeleta Ferrer, i que la primera previsió és 
per al setembre del 2020. 

A mes de desembre de 2017, el Síndic és informat que el Consorci d’Educació de 
Barcelona està planificant possibles canvis en les adscripcions de les escoles i els 
instituts de la ciutat, i que el nou model d’adscripció preveu també la posada en 
funcionament de l'Institut Angeleta Ferrer per al proper curs escolar 2018/2019. 

Atès que, tal com ja s’ha exposat precedentment, aquesta situació podria afectar els
treballs de desegregació de l'Institut Pau Claris, el Síndic decideix obrir una nova 
actuació d'ofici per estudiar el cas (AO 255/2017), i sol·licitar reunió amb el Consorci 
d'Educació de Barcelona per tractar monogràficament la situació. 

En data 19 de desembre de 2017, el Síndic es reuneix amb el Consorci d'Educació de 
Barcelona per tractar sobre l’obertura de l'Institut Angeleta Ferrer. 

En el marc d’aquesta reunió, el Consorci d’Educació de Barcelona confirma que 
s’està estudiant la possibilitat d’obertura d’aquest centre de cara al proper curs 
escolar 2018/2019, tot aprofitant que en l’actualitat existeixen les disponibilitats 

1 En el cas de l’anàlisi de la segregació en la distribució de l’alumnat estranger, aquest índex es calcula: D = ½ ∑esc valor abs 
(estrescola / estrmunicipi - espescola / espmunicipi)
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pressupostàries i que en un futur immediat potser no hi seran, i justifica aquesta 
decisió, fonamentalment, per les necessitats d’escolarització a la zona. 

Per tal que el Síndic pugui estudiar l’assumpte, el Consorci d'Educació de Barcelona 
tramet a aquesta institució, entre d'altres aspectes, les dades referides a la 
preinscripció i matrícula dels diferents centres de primària i secundària de la ciutat 
corresponent als cursos 2016/2017 i 2017/2018.

Addicionalment, en el marc d'aquesta reunió, el Consorci d'Educació de Barcelona 
exposa  la voluntat de modificar el model d'adscripcions de la ciutat a partir de 
zones d'adscripció i de l'establiment d'un institut de referència per a cada escola, a 
aplicar si fos possible de cara al curs 2018/2019, i n'aporta la proposta provisional 
elaborada amb data 11/12/2017 per a les juntes de direccions de centre. 

Durant la segona quinzena de desembre, el Síndic també manté reunions amb 
l'Agrupació d'AFA d'instituts de la Dreta de l'Eixample, amb la presència de 
representants de l'AFA  de l'Institut Pau Claris, i, paral·lelament, amb la 
Coordinadora de les AMPA de les escoles de la zona Dreta de l'Eixample, amb la 
presència de representants de les AMPA de l'Escola Cartagena, l'Escola de la 
Concepció, l'Escola dels Encants, l'Escola Fort Pienc, l'Escola Pere Vila, l'Escola 
Ramon Llull i l'Escola Tabor.

En el marc d'aquestes reunions, el Síndic constata la presència de posicions 
contraposades en el si de la comunitat educativa de la zona pel que fa a la 
conveniència o no de la posada en funcionament de l'esmentat centre per al proper 
curs 2018/2019. Existeixen representants d'algunes AFA/AMPA de centres de la zona 
que reclamen l'obertura imminent de l'Institut Angeleta Ferrer, mentre que altres 
s'hi oposen.

En el Plenari del Consell Escolar Municipal del Districte de l'Eixample, que va tenir 
lloc el 18 de desembre de 2017, aquest òrgan de participació de la comunitat 
educativa va tractar el calendari de posada en funcionament de l'Institut Angeleta 
Ferrer i va acordar, per 12 vots a favor, 2 abstencions i cap vot en contra, “Demanar 
al Consorci d'Educació de Barcelona retirar la proposta d'avançar l'obertura de 
l'Institut Angeleta Ferrer en mòduls el proper curs 2018-2019, mentre es treballa per 
assegurar l'edifici definitiu el més aviat possible.”. Aquest acord, recollit en 
l'informe 1/2018, de 15 de gener de 2018, també estableix que “l'Angeleta Ferrer en 
el futur proper serà necessari”.

Addicionalment, amb data 11 de gener de 2018, l'equip pedagògic de l'Escola dels 
Encants tramet a aquesta institució un escrit de queixa, que s'obre amb el número 
d'expedient Q-00309/2018, per la manca d'oferta pública a la zona per atendre, entre
d'altres, la primera promoció d'alumnat del centre que, de cara al proper curs, 
s'incorporarà a l'educació secundària obligatòria, i reclama la posada en 
funcionament de l'Institut Angeleta Ferrer per al proper curs 2018/2019, alhora que 
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recorda que el nou institut no es faria només per a l'alumnat de l'Escola dels 
Encants, sinó per al conjunt d'alumnat que estigués escolaritzat en qualsevol dels 
centres adscrits. En aquest escrit, s'exposa que en els darrers anys a la Dreta de 
l'Eixample s'han construït diverses escoles públiques de primària (Escola Fort Pienc, 
Escola Fructuós Gelabert i Escola dels Encants), sense que s'hagi creat cap nou 
institut per donar resposta a aquest increment d'alumnat al sector públic en el pas a
la secundària, i s'afegeix que aquesta ha estat una demanda d'entitats veïnals i 
d'AMPA de les escoles de la zona durant anys, fet que s'il·lustra amb el manifest 
signat el curs 2010/2011 per l'Associació de Veïns de Fort Pienc i de Sagrada Família, 
les AMPA de l'Escola Carlit, l'Escola dels Encants, l'Escola Fort Pienc, l'Escola 
Fructuós Gelabert, l'Escola Pere Vila, l'Escola Ramon Llull, l'Escola Tabor, l'Institut 
Fort Pius i la Coordinadora d’AMPA de Fort Pienc, en el que es reclamava la 
construcció del nou centre de manera immediata. Segons s'exposa, aquesta 
reivindicació s'ha mantingut més recentment per la Plataforma Volem Institut 
Angeleta Ferrer, constituïda fa tres cursos, i per les famílies de l'Escola dels Encants,
que no volen com a solució dos grups extraordinaris (“bolets”) als instituts adscrits, 
atès que, segons s'afegeix, la creació de grups addicionals no ajuda a la millora 
educativa dels centres escolars. 

Consideracions

Sobre els condicionants en la programació de l'oferta

D'entrada, convé destacar que la mesura de crear un nou centre o de no crear-ne 
cap (i incrementar, si escau, l'oferta de places o grups en centres ja existents) és 
competència del Departament d'Ensenyament i, en el cas de la ciutat de 
Barcelona, del Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc del seu manament de 
programar l’oferta educativa. En aquest sentit, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació, estableix que “Correspon al Departament aprovar la programació de 
l'oferta educativa” (art. 44.1) i “determinar els criteris de programació i el 
procediment” (art. 44.3), i “A partir d'aquesta programació, correspon al 
Departament establir nous llocs escolars del Servei d'Educació de Catalunya” (art. 
44.4). Addicionalment, l’esmentada llei preveu que “El Govern, en el marc de la 
programació de l'oferta educativa, crea centres públics de titularitat de la 
Generalitat, en modifica la composició i, si escau, els suprimeix.” (art. 45.1), tal com 
també ho fa l’article 74, sobre creació, autorització i supressió de centres educatius, 
quan estableix que “Correspon al Govern, en el marc de la programació educativa, 
crear i suprimir centres educatius públics” (art. 74.1).

En el legítim exercici de les seves competències, doncs, el Consorci d'Educació de 
Barcelona té marge de discrecionalitat per desenvolupar criteris propis de 
programació. La mesura de crear un nou centre o de no crear-ne cap, si bé pot ser 
reclamada o discutida també legítimament per part de membres de la comunitat 
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educativa de la zona o dels centres afectats, atès que modifica el mapa escolar i les 
condicions d'escolarització, per se no suposa ni una obligació derivada de 
l'existència d'una determinada demanda social, ni tampoc una vulneració de drets 
que hagi de ser corregida. Les legítimes reivindicacions de sectors de la comunitat 
educativa, en un sentit i en un altre, han de ser escoltades i poden ser ateses per 
l'Administració educativa, però és aquesta, com a garant del dret a l'educació i de la
protecció dels interessos generals del sistema educatiu, qui té la competència de 
valorar les necessitats, de determinar l'oferta escolar necessària i d'establir-ne la 
seva ubicació, d'acord amb les funcions de programació de l’oferta educativa que té 
assignades.

En l'exercici d'aquesta competència, però, l'Administració educativa té uns límits i 
uns condicionants. Pel que fa a la programació de l’oferta, tant la Llei orgànica 
d’Educació com la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, fan referència a la 
necessitat d’harmonitzar els drets individuals amb l’obligació de les 
administracions públiques de garantir el dret de tots a l’educació en centres que 
acompleixin condicions de qualitat i equitat. D’acord amb això, la Llei 12/2009 
estableix que “La programació de l'oferta educativa té per objecte establir, amb 
caràcter territorial, les necessitats d'escolarització que ha de satisfer el Servei 
d'Educació de Catalunya per a garantir el dret a l'educació de tothom, 
harmonitzant-ho amb els drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares o 
els tutors. Aquesta programació ha de garantir la qualitat de l'educació i una 
adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de 
suport educatiu que propiciï la cohesió social.” (art. 44.2). 

Addicionalment, aquest ordenament també preveu, com a condicionants, “la 
participació i la consulta dels ens locals, dels sectors educatius i dels titulars dels 
centres concertats” (art. 44.3) i que l'oferta de llocs escolars s'hagi de determinar 
“tenint en compte l'oferta existent de centres públics i centres privats concertats” 
(art. 44.4). 

En definitiva, a través de la programació de l'oferta, i en el cas que ens ocupa, 
l'Administració educativa ha d'escoltar l'ajuntament i preveure la participació de la 
comunitat educativa, circumstància que ja s'ha produït, com a mínim, a través del 
Consell Escolar del Districte de l'Eixample, com a òrgan i instrument de consulta i 
de participació de la comunitat educativa (art. 173 LEC), òrgan que va demanar 
posposar l'obertura de l'Institut Angeleta Ferrer en la sessió de 18 de desembre de 
2017. 

Més enllà d'aquesta petició, el Consorci d'Educació de Barcelona ha de garantir que 
tot alumne tingui plaça escolar, i que la creació de nova oferta estigui condicionada 
tant per l'oferta ja existent com pel deure de promoure la qualitat educativa i 
l'equitat en la composició social dels centres. Per determinar la conveniència o no 
d'un nou centre, doncs, cal preguntar-se, en primer lloc, si efectivament existeixen 
necessitats d'escolarització a la zona no cobertes amb l'oferta existent i, en segon 
lloc: 
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(a) en cas d'existir aquesta necessitat, cal determinar on s'ubica l'oferta de places 
addicionals, d'acord amb les diferents opcions que el Consorci d'Educació de 
Barcelona té al seu abast (ampliacions de ràtio, creació d'un nou centre, ampliació 
de grups, etc.). La condició necessària principal és que aquesta mesura no pot 
malmetre el dret dels alumnes a rebre una educació de qualitat i en condicions 
d'equitat. 

(b) en cas de no existir aquesta necessitat, cal valorar si la modificació de l'oferta 
pot garantir millor aquest dret dels alumnes a l'educació en condicions de qualitat i 
equitat.

Sobre les necessitats d'escolarització a la zona

D'acord amb les reunions mantingudes amb el Consorci d'Educació de Barcelona i 
amb la resta d'actors implicats, no existeix dissens a l'hora de valorar la necessitat 
de crear un nou institut a la Dreta de l'Eixample en un futur proper. Sí que existeix 
discrepància, en canvi, a l'hora de valorar la necessitat d'aquest centre de cara al 
proper curs 2018/2019.

D'una banda, les dades de preinscripció i matrícula facilitades pel Consorci 
d'Educació de Barcelona posen de manifest que, si bé en cloure el procés ordinari 
de preinscripció i matrícula corresponent al curs 2017/2018 van romandre algunes
places vacants en els instituts de la Dreta de l'Eixample i també en les zones 
limítrofes, un cop iniciat el curs ja no existeixen places vacants ni a aquesta zona 
ni tampoc a cap dels instituts més propers a la ubicació prevista per a l'Institut 
Angeleta Ferrer (vegeu la taula 3). Cal posar de manifest que l'Institut Jaume Balmes
ja va incrementar un grup l'oferta de 1r d'ESO en el procés d'admissió corresponent 
al curs 2017/2018. Si no es modifica l'oferta de grups existent, doncs, el sector públic
a la Dreta de l'Eixample i a les zones limítrofes no pot absorbir més alumnat de 1r 
d'ESO, si no es fa a través d'ampliacions de ràtio (o de normalitzar les ràtios en els 
centres amb reduccions de ràtio).

Taula 3. 
Dades de preinscripció i matrícula d'alumnat a 1r d'ESO als centres públics 
geogràficament més propers a la ubicació prevista per a l'Institut Angeleta Ferrer 
(cursos 2016/2017 i 2017/2018)

Zona Centre

2016/2017 2017/2018
Oferta

de
places

(*)

Sol·li-
cituds

(*)

Assig-
nats (*)

Va-
cants

(*)

Matrí-
cula
(**)

Va-
cants

(**)

Oferta
de

places
(**)

Sol·li-
cituds

(**)

Assig-
nats

Va-
cants

Places
(***)

Matrí-
cula
(***)

Va-
cants
(***)

Ciutat 
Vella 2

Institut Pau Claris 52 41 51 1 46 6 54 56 56 0 56 56 0
Institut Verdaguer 54 56 54 0 53 1 52 48 50 2 54 57 0

Sant Institut Icària 117 109 117 0 123 0 146 115 ... ... 150 152 0
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Martí 2 Institut Maria Espinalt 120 55 120 0 120 0 120 111 ... ... 135 135 0

Eixample
1

Institut Fort Pius 87 96 91 0 93 0 86 78 80 6 90 90 0
Institut Jaume Balmes 89 97 89 0 91 0 84 125 114 0 108 110 0

Gràcia 2
Institut la Sedeta 58 63 58 0 63 0 58 53 59 0 60 60 0
Institut Secretari Colo-
ma 90 81 90 0 90 0 89 87 ... ... 90 91 0

Horta-
Guinardó
1

Institut Príncep de Gi-
rona 84 54 61 23 79 5 86 78 81 5 84 85 0

Sant 
Martí 1

Institut Zafra 90 54 84 6 83 7 120 117 124 0 108 122 0
Institut Moisès Broggi 60 97 60 0 62 0 60 94 ... ... 60 65 0
Institut Salvador Es-
priu 149 149 149 0 156 0 117 110 121 0 124 125 0

Eixample
2

Institut Ernest Lluch 110 134 110 0 121 0 114 156 ... 0 120 124 0

Institut Poeta Maragall 114 55 114 0 91 23 113 48 ... ... 84 90 0

Institut Viladomat 60 99 60 0 61 0 59 74 ... 0 60 60 0

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

Nota: (*) dades de 19/05/2016; (**) dades de 08/05/2017; (***) dades de 28/11/2017.

En aquest sentit, cal tenir present que el nombre d'alumnes escolaritzat a 6è de 
primària el curs 2017/2018 i que promocionarà a 1r d'ESO de cara al curs 2018/2019 
és més elevat que el nombre d'alumnes que hi havia el curs 2016/2017. En relació 
amb els centres de primària propers a la ubicació prevista de l'Institut Angeleta 
Ferrer, convé destacar que, en comparació amb el curs anterior, existeixen dues 
unitats addicionals a l'Escola dels Encants que aleshores no existien, i també una 
unitat menys a l'Escola Ramon Llull. En les zones limítrofes, hi ha una unitat menys
a l'Escola Alexandre Galí (zona 1), una unitat menys a l'Escola Els Llorers (zona 3), 
dues unitats addicionals a l'Escola Univers (zona 12), una unitat menys a l'Escola 
Jovellanos (zona 13) i una unitat més a l'Escola Sant Martí (zona 26). En total, tant si 
prenem en consideració la zona Dreta de l'Eixample com les zones limítrofes, 
s'incrementa un grup de 6è de primària el curs 2017/2018 en comparació a l'any 
anterior (vegeu la taula 4). En nombre d'alumnes, l'increment és de 34 a la zona 2 
(Dreta de l'Eixample) i de 64 si prenem en consideració les zones limítrofes.

Previsiblement, doncs, la demanda de places públiques a 1r d'ESO s'incrementarà 
de cara al curs 2018/2019, la qual cosa comportarà la necessitat d'incrementar 
l'oferta pública en el cas que el Consorci d'Educació de Barcelona vulgui 
escolaritzar aquesta demanda a un centre públic.

Taula 4. 
Evolució de les unitats i l'alumnat de 6è de primària a les escoles públiques de la 
Dreta de l'Eixample i zones limítrofes (cursos 2016/2017 i 2017/2018)
Zona (educació 
infantil i primà-

Unitats 6è de pri-
mària

Unitats 6è de pri-
mària

Alumnat 6è de pri-
mària

Alumnat 6è de pri-
mària
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ria) 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
Zona 1 15 14 301 296

Zona 2 11 12 268 302

Zona 3 13 12 321 296

Zona 12 9 11 225 275

Zona 13 8 7 197 176

Zona 25 9 9 224 225

Zona 26 19 20 471 501

Total 84 85 2.007 2.071

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

Si hom pren com a referència la ràtio d'alumnat de 6è de primària escolaritzat als 
instituts públics adscrits de la zona de la Dreta de l'Eixample el curs 2016/2017 (267) 
i l'alumnat de 1r d'ESO a aquests instituts el curs 2017/2018 (200), i hom planifica 
l'oferta per preveure aquesta mateixa ràtio de cara al curs 2018/2019, el nombre 
d'alumnat matriculat a 1r d'ESO a la zona seria de 224,7 alumnes, 25 alumnes més 
dels que hi ha el curs 2017/2018 (vegeu la taula 5). Aquesta previsió té en compte 
que el curs 2017/2018 l'Institut Jaume Balmes va passar de tres a quatre grups de 1r 
d'ESO, fet que caldria valorar si es manté de cara al curs 2018/2019.

Taula 5. 
Evolució de les unitats i l'alumnat de 6è de primària i de 1r d'ESO als instituts 
públics de la Dreta de l'Eixample i a les escoles adscrites (cursos 2016/2017 i 
2017/2018)

Alumnat de 6è de pri-
mària a centres adscri-

ts

Unitats de 6è de pri-
mària a centres adscri-

ts

Alumnat 1r
d'ESO

Unitats 1r
d'ESO

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2017/2018 2017/2018
Institut Fort Pius 217 249 9 10 90 3

Institut Jaume Balmes 168 50 7 6 110 4

Total 267 300 11 12 200 7
Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

Si hom realitza aquests mateixos càlculs per als instituts públics que conformarien 
la zona d'adscripció prevista per a l'Institut Angeleta Ferrer (04), d'acord amb la 
proposta de nou model d'adscripció prevista pel Consorci d'Educació de Barcelona 
de cara al curs 2018/2019, la previsió d'alumnat matriculat a 1r d'ESO el curs 
2018/2019 seria de 230,4, 30 alumnes més que el curs 2017/2018 (vegeu la taula 6). En
aquesta nova proposta d'adscripció, l'Institut Angeleta Ferrer estaria en la zona 
d'adscripció 04, com a centre de referència de l'Escola Ramon Llull i l'Escola Tabor, 
juntament amb l'Institut Fort Pius i l'Institut Jaume Balmes, que al seu torn serien 
centre de referència, respectivament, de l'Escola dels Encants i l'Escola Fort Pienc, i 
de l'Escola Carlit i l'Escola de la Concepció. Totes aquestes escoles estarien adscrites
a l’Institut Angeleta Ferrer.
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Taula 6. 
Evolució de les unitats i l'alumnat de 6è de primària i de 1r d'ESO als instituts 
públics de la Dreta de l'Eixample i a les escoles adscrites, segons la proposta de nou 
model d'adscripció de cara al curs 2018/2019 (cursos 2016/2017 i 2017/2018)

Alumnat de 6è de pri-
mària a centres ads-

crits

Unitats de 6è de pri-
mària a centres ads-

crits

Alumnat
1r d'ESO

Unitats 1r
d'ESO

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2017/2018 2017/2018
Institut Angeleta Ferrer ... ... ... ... ... ...

Institut Fort Pius 217 249 9 10 90 3

Institut Jaume Balmes 168 50 7 6 110 4

Total 217 250 9 10 200 7

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

En el supòsit que aquests càlculs es realitzessin per als instituts públics amb escoles
adscrites de la Dreta de l'Eixample, la previsió d'alumnat de 1r d'ESO per al curs 
2018/2019 seria de 721,9, 74 alumnes més que el curs 2017/2018 (vegeu la taula 7). 

Taula 7. 
Evolució de les unitats i l'alumnat de 6è de primària i de 1r d'ESO als instituts 
públics amb escoles adscrites de la Dreta de l'Eixample i (cursos 2016/2017 i 
2017/2018)

Alumnat de 6è de pri-
mària a centres ads-

crits

Unitats de 6è de pri-
mària a centres ads-

crits

Alumnat
1r d'ESO

Unitats 1r
d'ESO

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2017/2018 2017/2018
Institut Pau Claris 173 231 8 10 56 2

Institut Fort Pius 217 249 9 10 90 3

Institut Jaume Balmes 168 50 7 6 110 4

Institut la Sedeta 203 267 8 11 60 2

Institut Príncep de Girona 280 343 11 14 85 3

Institut Zafra 373 377 15 15 122 4

Institut Salvador Espriu 199 250 8 10 125 4

Total 920 1025 38 42 648 22

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

Des de la perspectiva de la lluita contra la segregació en la programació de l'oferta, 
en el marc de les actuacions d'aquesta institució, el Síndic ha manifestat 
reiteradament al Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona
la necessitat de promoure, entre d'altres, dos principis bàsics: d'una banda, cal 
evitar la sobreoferta de grups en l'oferta inicial i, de l'altra, la programació de 
l'oferta no ha de partir, com a element central, de la demanda efectiva (sol·licituds 
en primera opció) sinó prioritàriament de la demanda potencial (alumnat resident 
a la zona i alumnat en centres adscrits). 
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L'anàlisi dels processos d'admissió d'alumnat a escala local demostra a bastament, 
d'una banda, que l’existència de zones amb sobreoferta, amb més places escolars 
que sol·licituds de plaça, contribueix a que els centres amb una demanda social més
feble i amb una composició social més desfavorida no puguin cobrir les seves places
i concentrin vacants, que debiliten encara més la seva demanda. En altres paraules, 
qualsevol actuació que comporti incrementar l'oferta escolar en una determinada 
zona ha de procurar evitar, sempre que sigui possible, que en centres propers 
amb una demanda feble i amb composició social desfavorida hi romanguin places
vacants.

I d'altra banda, aquesta anàlisi també constata que els moviments de demanda 
escolar d’unes zones a unes altres o procedents de centres de primària no adscrits 
sovint tenen a veure amb desequilibris en les característiques de l’oferta existent i 
també amb processos de “fugida” de determinades famílies residents respecte als 
centres o a les zones amb una composició social menys afavorida.

Si aquests desequilibris en els nivells d’oferta i demanda entre zones i aquests 
moviments de demanda d’unes zones cap a altres s’expliquen en part per 
dinàmiques associades a la segregació escolar, doncs, el Consorci d'Educació té el 
deure de programar l’oferta vetllant primerament per retenir la demanda potencial 
a les zones amb una demanda menys consolidada, si convé en detriment de la 
provisió d’oferta a aquelles zones receptores d’aquesta demanda, ja que els 
processos de “fugida” de determinades famílies acostumen a reproduir la segregació
escolar. Pel que fa al seguiment de criteris de demanda en la planificació de l’oferta, 
és a dir, de crear o suprimir places en funció de la demanda efectiva dels centres o 
de les zones, doncs, el Síndic recorda que la planificació de l’oferta ha de prendre 
en consideració altres criteris d’interès general, abans que la demanda rebuda per
cada centre o per cada zona en primera opció. 

Aquestes limitacions en la programació de l'oferta s'han de fer compatibles amb la 
defensa de determinats drets individuals en l'admissió d'alumnat, que es concreten 
fonamentalment en tres aspectes. 

En primer lloc, tal com s'ha exposat prèviament, la programació de l'oferta, que ha 
de tenir en compte l'oferta existent, ha de fer possible que tots els alumnes tinguin 
assignada una plaça escolar sufragada amb fons públics.

En aquest sentit, cal tenir present que, com també ja s'ha exposat, el curs 2017/2018 
no existeixen vacants en els instituts de la Dreta de l'Eixample, ni tampoc a cap dels
instituts de les zones limítrofes, però sí existeixen vacants en centres concertats, 
tant de la mateixa zona com de les zones limítrofes. A la Dreta de l'Eixample 
(Eixample 1), hi ha 68 places vacants disponibles en centres concertats el curs 
2017/2018 (vegeu la taula 8). 
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Taula 8. 
Dades de vacants a 1r d'ESO a la Dreta de l'Eixample i als districtes limítrofs (cursos 
2016/2017 i 2017/2018)

Curs 2016/2017 (*) Curs 2017/2018 (**)

Centres públics
Centres concer-

tats (***)
Centres públics

Centres concer-
tats

Ciutat Vella 25 20 1 (-9) 14 (-5)
Ciutat Vella 1 0 3 0 0

Ciutat Vella 2 7 5 0 4

Ciutat Vella 3 18 12 1 10

L'Eixample 23 106 0 (-8) 84 (-6)
L'Eixample 1 0 90 0 68

L'Eixample 2 23 16 0 16

Gràcia 2 19 0 (-2) 40 (-11)
Gràcia 1 2 3 0 16

Gràcia 2 0 16 0 24

Horta-Guinardó 18 43 11 (-7) 30 (-4)
Horta-Guinardó 1 5 33 1 25

Horta-Guinardó 2 13 4 10 0

Horta-Guinardó 3 0 6 0 5

Sant Martí 7 27 0 (-65) 15 (-8)
Sant Martí 1 7 0 0 10

Sant Martí 2 0 3 0 0

Sant Martí 3 0 24 0 5

Sant Martí 4 0 0 0 0

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

Nota: (*) dades de 08/05/2017; (**) dades de 28/11/2017. Entre parèntesi, dades de places amb 
ampliació de ràtio. (***) Les dades de vacants dels centres concertats corresponents al curs 
2016/2017 estan calculades prenent com a referència una oferta de places per unitat de 30, la 
qual cosa significa que, si hi ha centres concertats que tenen autoritzada una reducció de 
ràtio, les dades de vacants no s'ajustaran plenament a la realitat.

En segon lloc, aquesta assignació de plaça, en cas de no produir-se en un centre 
sol·licitat en la preinscripció per manca de vacants, ha de respectar unes certes 
condicions d'accessibilitat geogràfica. L'accessibilitat geogràfica al centre educatiu 
és una de les garanties del dret a l'educació. Des d'aquesta perspectiva, doncs, el 
Consorci d'Educació de Barcelona ha de programar l'oferta tenint present que 
tothom ha de poder tenir assignada una plaça escolar que garanteixi aquestes 
condicions d'accessibilitat geogràfica mínimes.

En relació amb la proximitat del centre assignat, si bé la normativa que regula 
l'admissió d'alumnat no estableix el dret a tenir una plaça a un dels centres més 
propers del domicili, disposar de plaça escolar de proximitat és una condició 
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desitjable, tal com ho constata la configuració d’àrees de proximitat i també el fet 
que la proximitat sigui un dels criteris de prioritat generals establerts per la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació. Si el criteri de proximitat es fa prevaldre en el procés d’admissió per 
prioritzar determinades sol·licituds d’altres, hom pot entendre que l’administració 
educativa també hauria de poder proveir places de proximitat a les famílies que ho 
sol·licitin, malgrat la dificultat que això representa per a la planificació de l’oferta i 
per a la gestió del procés d’admissió. 

Dit això, també és cert que hom pot discutir com es determina objectivament la 
proximitat geogràfica. Aquesta condició de proximitat geogràfica no és 
necessàriament el centre més proper, ni tampoc necessàriament un centre ubicat al
propi barri. En qualsevol cas, sigui quina sigui la distància geogràfica i els factors 
associats que determinen la proximitat, a criteri del Síndic, en un municipi com 
Barcelona amb una oferta àmplia de centres escolars, un institut que no s'hi pugui 
accedir a peu en condicions normals no necessàriament acompleix aquesta 
condició d'accessibilitat geogràfica. 

En aquest sentit, a l'hora de valorar les necessitats d'escolarització, cal tenir present
que hi ha alumnes escolaritzats a 1r d'ESO a la Dreta de l'Eixample que procedeixen 
de centres no adscrits ubicats fora de la zona, a l'igual que també succeeix amb les 
zones limítrofes (vegeu la taula 9). Pot donar-se el cas que alguns d'aquests 
“desplaçaments” estiguin provocats per canvis de residència, però de ben segur n'hi 
ha d'altres que responen a altres causes que no tenen a veure amb l'accessibilitat 
geogràfica. Val a dir, en tot cas, que aquesta institució no disposa d'informació més 
precisa sobre els moviments de demanda entre zones en el pas a secundària en 
funció del lloc de residència de les famílies.

Taula 9. 
Procedència dels alumnes de 1r ESO assignats als instituts geogràficament més 
propers a la ubicació prevista per a l'Institut Angeleta Ferrer procedents de centres 
públics no adscrits  (curs 2017/2018)

Zona Centre Total
Zona 1
(Ciutat
Vella 2)

Zona
26

(Sant
Martí 2)

Zona 2
(Eixamp

le 1)

Zona
12

(Gràcia
2)

Zona
13

(Horta-
Guinard

ó 1)

Zona
25

(Sant
Martí 1)

Zona 3
(Eixamp

le 2)

Altres

Ciutat Ve-
lla 2

Institut Pau Claris 7 1 3 1 2
Institut Verdaguer 2 1 1

Sant Martí 
2

Institut Icària 12 5 2 1 4
Institut Maria Espinalt 17 1 6 10

Eixample 1
Institut Fort Pius 8 8
Institut Jaume Balmes 25 2 1 4 1 2 15

Gràcia 2
Institut la Sedeta 3 1 2
Institut Secretari 
Coloma ...

Horta-Gui-
nardó 1

Institut Príncep de 
Girona 8 1 1 1 5
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Sant Martí 
1

Institut Zafra 6 6
Institut Moisès Broggi 0
Institut Salvador Espriu 15 1 3 3 1 7

Eixample 2
Institut Ernest Lluch 1 1
Institut Poeta Maragall 8 2 2 4
Institut Viladomat 0

Total 112 21 4 9 3 4 9 6 56

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

I en tercer lloc, una bona programació de l'oferta escolar en un territori ha de 
permetre, per garantir adequadament el dret a l'educació, plaça als alumnes a 
qualsevol dels centres que hi són adscrits. En relació amb l'adscripció de centre, 
tant la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, com el Decret 75/2007, de 27 de 
març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, estableixen les adscripcions per facilitar 
la continuïtat dels estudis dels alumnes entre centres adscrits, amb l'establiment de
relació entre projectes educatius i curriculars i de coordinació pedagògica, i amb 
l'establiment de garanties que promoguin l'accés de l'alumnat que prové de centres 
i ensenyaments adscrits: els alumnes procedents de centres adscrits tenen 
preferència en l'admissió als centres i ensenyaments que hi són adscrits, i 
l'administració educativa hauria de garantir aquesta condició a l'alumnat que ho 
sol·liciti en la preinscripció.

En aquest sentit, l'anàlisi de les dades facilitades pel Consorci d'Educació de 
Barcelona evidencia que, si bé no hi ha places vacants a 1r d'ESO als instituts 
geogràficament propers a la ubicació prevista per a l'Institut Angeleta Ferrer el curs 
2017/2018, nombrosos alumnes procedeixen de centres no adscrits. Als instituts de 
la zona Dreta de l'Eixample, per exemple, hi ha 53 alumnes de 1r d'ESO el curs 
2017/2018 que no procedeixen d'una escola de primària adscrita a aquests instituts, 
d'acord amb el model d'adscripció vigent enguany, 20 dels quals procedeixen de 
centres privats (vegeu la taula 10).

Taula 10. 
Procedència dels alumnes assignats a 1r d'ESO a instituts geogràficament més 
propers a la ubicació prevista per a l'Institut Angeleta Ferrer (curs 2017/2018) 

Zona Centre

Segons model d'adscripcions
vigent el curs 2017/2018

Segons proposta de nou
model d'adscripcions

(11/12/2017)

De
centres
públics
adscrits

De
centres
públics

no
adscrits

De
centres
privats

De
centres
públics
adscrits

De
centres
públics

no
adscrits

De
centres
privats

Ciutat Vella Institut Pau Claris 48 7 1 48 7 1

14



2 Institut Verdaguer 42 2 6 43 1 6

Sant Martí 2
Institut Icària 124 12 6 99 37 6

Institut Maria Espinalt 110 17 2 66 61 2

Eixample 1
Institut Fort Pius 61 8 9 60 9 9

Institut Jaume Balmes 75 25 11 79 21 11

Gràcia 2
Institut la Sedeta 54 3 2 54 3 2

Institut Secretari Coloma ... ... ... ... ... ...
Horta-Gui-
nardó 1 Institut Príncep de Girona 66 8 5 55 19 5

Sant Martí 1

Institut Zafra 113 6 3 93 26 3

Institut Moisès Broggi 61 0 0 48 13 0

Institut Salvador Espriu 97 15 7 98 14 7

Eixample 2

Institut Ernest Lluch 113 1 0 113 1 0

Institut Poeta Maragall 73 8 14 73 8 14

Institut Viladomat 58 0 1 58 0 1

Total 1.095 112 67 987 220 67

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

Tant en el cas de la proximitat com en el cas de l'adscripció, convé tenir present en 
la programació de l'oferta que la demanda efectiva que experimenta una zona no 
es correspon amb les necessitats d'escolarització reals, perquè existeixen 
sol·licituds procedents de fora zona o de centres no adscrits que no 
necessàriament s'han d'atendre perquè no existeix un dret individual a protegir. 
De la mateixa manera, el Consorci d'Educació de Barcelona ha de vetllar perquè 
tot alumne resident a la zona o procedent d'un centre adscrit que ho sol·liciti es 
pugui escolaritzar a la zona o a algun dels centres adscrits.

Fetes aquestes consideracions, el Síndic considera que tant l'opció de crear nova 
oferta com l'opció de no fer-ho, per se, no té caràcter irregular. 

D'una banda, la zona disposa de les places suficients per atendre les necessitats 
d'escolarització reals, perquè, malgrat l'increment previst de demanda de places 
públiques de 1r d'ESO a instituts de la zona Dreta de l'Eixample, hi ha places 
suficients sufragades amb fons públics (en centres públics i concertats) i perquè 
l'oferta pública a la zona es cobreix en part per alumnes procedents d'escoles no 
adscrites i d'altres zones de la ciutat, i que podria ser emprada per escolaritzar 
l'alumnat procedent de centres adscrits. 

D'altra banda, però, la demanda de places públiques a la zona previsiblement 
augmentarà de cara al proper curs escolar i incrementar l'oferta pública per cobrir la
demanda efectiva, tot i que no correspon a necessitats d'escolarització reals, no té 
necessàriament un caràcter irregular si es pot justificar des de la perspectiva de la 
millora del dret a l'educació en condicions d'equitat i qualitat.
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Sobre la creació d'oferta pública com a criteri de programació

De fet, en el marc de la reunió mantinguda, el Consorci d'Educació de Barcelona 
explicita com a criteri de programació la promoció de l'oferta pública en aquells 
sectors de la ciutat on aquesta és més deficitària en base a la demanda existent i en 
proporció al sector concertat.

L'anàlisi de les dades facilitades pel Consorci d'Educació de Barcelona posa de 
manifest que l'Eixample és un dels districtes amb un pes del sector públic més 
reduït (24,9%), només per sobre de Sarrià-Sant Gervasi, i també un dels districtes 
amb una ràtio de sol·licituds per plaça més elevada (1,05), només per darrere de 
Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí. Aquesta situació s'explica, en bona part, per les 
característiques del mapa escolar a la Dreta de l'Eixample (Eixample 1), on el pes del
sector públic és encara més baix (17,8%) i la ràtio de sol·licituds per plaça, més 
elevada (1,19). Això significa que el sector públic a la zona no és capaç 
d'escolaritzar la demanda existent en primera opció (vegeu la taula 11).

Taula 11. 
Dades d'oferta, sol·licituds i matrícula de 1r d'ESO al sector públic (curs 2017/2018)

Districte

Alumnat
matriculat
sector pú-

blic

Alumnat
matriculat
sector con-

certat

Total
% sector
públic

Oferta
sector
públic

Sol·licituds
sector públic

Sol·licitu-
ds/places

sector
públic

Ciutat Vella 291 304 595 48,9 283 251 0,89

Eixample 474 1.426 1.900 24,9 456 481 1,05

Eixample 1 (Dreta) 200 925 1.125 17,8 170 203 1,19

Eixample 2 (Esquerra) 274 501 775 35,4 286 278 0,97

Sants Montjuïc 643 518 1.161 55,4 603 594 0,99

Les Corts 326 756 1.082 30,1 313 318 1,02

Sarrià-Sant Gervasi 374 2.173 2.547 14,7 237 251 1,06

Gràcia 212 571 783 27,1 283 243 0,86

Horta-Guinardó 511 1.024 1.535 33,3 657 642 0,98

Nou Barris 817 571 1.388 58,9 499 435 0,87

Sant Andreu 513 725 1.238 41,4 479 461 0,96

Sant Martí 1.230 760 1.990 61,8 1.137 1.208 1,06

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

La mesura de crear nova oferta en un context en el que existeixen places suficients 
a la zona per atendre la demanda existent només pot ser explicada per la necessitat 
de promoure l'equitat i la qualitat en l'escolarització d'alumnat. 

En el marc de la seva activitat, el Síndic ha destacat, com a mesura per combatre la 
segregació escolar, la conveniència d'evitar el transvasament d’alumnat del sector 
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públic al sector concertat al pas a l’educació secundària. Les dades d’alumnat 
escolaritzat en el sector públic indiquen que, si bé a l’educació infantil de segon 
cicle un 67,5% d’alumnat a Catalunya està escolaritzat en centres públics el curs 
2017/2018, a l’educació secundària obligatòria aquesta proporció decreix fins al 
63,8%. Aquest diferencial de 4 punts percentuals per al cas de Catalunya 
s'incrementa fins als 10 punts percentuals en el cas de la ciutat de Barcelona, i als 
15 punts percentuals en el cas del Districte de l'Eixample, amb una tendència a 
incrementar-se a causa de l'increment de l'escolarització pública a l'educació 
infantil de segon cicle i a l'educació primària (vegeu la taula 12). Es tracta, doncs, 
d'un comportament sostingut en el temps d’una part significativa de l’alumnat 
escolaritzat en escoles públiques a l’etapa de primària que renuncia a continuar el 
seu itinerari en el sector públic a l’educació secundària obligatòria i sol·licita 
l’admissió a centres concertats.

Taula 12. 
Evolució del percentatge d’alumnat en el sector públic per etapa educativa a Cata-
lunya, a Barcelona ciutat  i al Districte de l'Eixample (2010-2018)
Catalunya 2010-2011 2016-2017 2017-2018

Educació infantil de segon cicle 68,3 67,4 67,5

ESO 61,2 63 63,8

Barcelona ciutat 2011-2012 2016-2017 2017-2018

Educació infantil de segon cicle 42,8 45,9 46,8

ESO 35,8 35,9 36,4

Districte Eixample 2011-2012 2016-2017 2017-2018

Educació infantil de segon cicle 33,2 39,1 ...

ESO 21,8 23,7 ...
Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

Aquest transvasament de demanda del sector públic al sector concertat en el pas a 
secundària està protagonitzat especialment per alumnat de famílies socialment 
afavorides, que, a diferència de l’educació primària, no confien prou en el sector 
públic a secundària. Des d’aquesta perspectiva, doncs, és un transvasament 
d’alumnat que contribueix a mantenir o a incrementar els desequilibris ja existents 
a primària en la composició social dels dos sectors de titularitat i, consegüentment, 
a reproduir la segregació escolar a secundària.

En aquest sentit, el Síndic ha demanat al Departament d’Ensenyament i al Consorci 
d'Educació de Barcelona que analitzi les raons que expliquen el transvasament de 
demanda del sector públic al sector concertat al pas a secundària i que desenvolupi 
mesures per evitar-ho, atès que reprodueix la segregació escolar del sistema, però 
també que garanteixi una provisió de places públiques a secundària suficient per 
garantir la continuïtat educativa en el sector públic. En el cas del Districte de 
l'Eixample, no hi ha places suficients per atendre el conjunt d'alumnat que 
sol·licita plaça en el sector públic en primera opció i promoure la continuïtat 
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educativa de l'alumnat dins del sector públic pot afavorir, amb caràcter general, 
major equitat en la composició social dels centres.

La promoció d'oferta pública, com demostren les experiències recents de creació de 
nous instituts a la ciutat de Barcelona, contribueix a dinamitzar la demanda al 
sector públic en el seu conjunt, gràcies en part a l'increment d'alumnat que també 
procedeix del sector públic a l'educació primària.  A la zona de l'Eixample 2, per 
exemple, on es va crear l'Institut Viladomat el curs 2015/2016, el curs 2017/2018 les 
sol·licituds al sector públic s'han incrementat en un 29,3% (63 sol·licituds) respecte 
el curs 2013/2014, mentre que a la zona de Sant Martí 2, on es va crear el curs 
2016/2017 l'Institut Maria Espinalt, aquest augment és del 49,8% (161 sol·licituds) 
(vegeu la taula 13).

Dit això, però, no està clar que la creació d'aquests centres hagi contribuït a reduir 
la segregació escolar entre els centres de secundària.   

D'una banda, la creació de nous centres públics a la zona no contribueix 
necessàriament a dinamitzar la demanda social dels centres socialment menys 
sol·licitats i amb una composició social menys afavorida. Així, per exemple, malgrat
l'increment del 29,3% de sol·licituds a la zona de l'Eixample 2 a centres de titularitat
pública, l'Institut Poeta Maragall té avui menys sol·licituds en primera opció que el 
curs 2013/2014 (vegeu la taula 13). 

Taula 13. 
Evolució del nombre de places, de sol·licituds i de matrícula a l'Eixample 2 
(Esquerra) i a Sant Martí 2 (2013-2018)

Zona Eixample 2
Sol·licituds 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Institut Ernest Lluch 158 177 138 134 156

Institut Poeta Maragall 57 39 39 55 48

Institut Viladomat 0 0 103 99 74

Oferta unitats inicial (fi-
nal)

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Institut Ernest Lluch 5 5 4 4 4

Institut Poeta Maragall 3 3 3 4 (3) 4 (3)

Institut Viladomat 0 0 2 2 2

Oferta places inicial 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Institut Ernest Lluch ... ... ... 110 114 (120)

Institut Poeta Maragall ... ... ... 114 113 (84)

Institut Viladomat 0 0 ... 60 59 (60)

Matrícula 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Institut Ernest Lluch ... ... ... 121 124

Institut Poeta Maragall ... ... ... 91 90

Institut Viladomat 0 0 ... 61 60
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Zona Sant Martí 2
Sol·licituds 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
institut Front Marítim 112 85 112 102 142

Institut Icària 120 128 109 109 115

Institut Maria Espinalt 0 0 0 55 111

Institut Quatre Cantons 91 164 149 174 116

Oferta unitats inicial (fi-
nal)

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

institut Front Marítim 4 3 3 3 3

Institut Icària 4 4 4 4 5

Institut Maria Espinalt 0 0 0 4 4 (5)

Institut Quatre Cantons 3 4 4 3 3

Oferta places inicial (fi-
nal)

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

institut Front Marítim ... ... ... 93 88 (90)

Institut Icària ... ... ... 117 146 (150)

Institut Maria Espinalt 0 0 0 120 120 (135)

Institut Quatre Cantons ... ... ... 90 90 (90)

Matrícula 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
institut Front Marítim ... ... ... 98 99

Institut Icària ... ... ... 123 152

Institut Maria Espinalt 0 0 0 120 135

Institut Quatre Cantons ... ... ... 95 92

Font: elaboració amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona.

I d'altra banda, el Síndic també ha destacat que l'oferta pública no està exempta de 
desequilibris interns en la seva composició social. L'anàlisi de les dades exposada 
en l'informe La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d'admissió 
d'alumnat, presentat al Parlament de Catalunya l'any 2016, evidencia que, si bé la 
segregació entre sectors de titularitat existeix, atès que el sector públic presenta de 
mitjana una composició social significativament més desfavorida que el sector 
privat, la segregació escolar no queda reduïda a la dualització de la doble xarxa 
escolar; és més, en la majoria de municipis la segregació dins dels sectors de 
titularitat és superior a la segregació entre sectors. A la ciutat de Barcelona, per 
exemple, la magnitud de la segregació existent s’explica en prop d'un 40% per les 
desigualtats entre sectors, i prop d'un 60% per les desigualtats dins dels sectors. 
Això significa que les desigualtats entre centres públics poden arribar a ser més 
grans que entre aquests i els centres privats (i el mateix succeeix entre els centres 
privats, i entre aquests i el sector públic). 

En el marc d'aquest informe, el Síndic també ha destacat la distorsió de l’equitat en
l’admissió d’alumnat que ha suposat en determinats territoris la creació de nous 
centres, molts d'ells amb projectes educatius amb capacitat d'atraure no només 
més demanda en el procés d’admissió d’alumnat, la qual cosa debilita la 
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demanda dels centres propers, sinó també a tenir una composició social més 
afavorida.

Aquest informe, per exemple, recollia les dades de composició social de les escoles 
públiques amb més sol·licituds a la ciutat de Barcelona en el procés d’admissió 
d’alumnat corresponent al curs 2015/2016, i coincidia que aquests cinc centres eren 
de posada en funcionament recent, presentaven una composició social més 
afavorida que les escoles públiques més properes i que les escoles públiques del 
barri (vegeu la taula 14). 

Taula 14. 
Les cinc escoles públiques amb més sol·licituds no ateses en primera opció en el 
procés d’admissió corresponent al curs 2015/2016 a la ciutat de Barcelona (2015)

% alumnat estranger % alumnat amb beca de men-
jador

Any
creació
escolaCentre Barri Dues es-

coles pú-
bliques

més pro-
peres

Centre Barri Dues es-
coles pú-
bliques

més pro-
peres

Escola 1 (Sagrada 
Família/Camp d’en Gras-
sot i Gràcia Nova)

10,0 11,2 25,8 10,7 12,8 21,3 2009

Escola 2 (Poblenou/Diago-
nal Mar i Front Marítim)

8,5 11,3 11,9 11,4 10,7 16,8 2007

Escola 3 (Vila de 
Gràcia/Camp d’en Grassot
i Gràcia Nova)

13,7 13,9 16,3 9,6 11,3 16,1 2009

Escola 4 (Sagrada 
Família/Camp d’en Gras-
sot i Gràcia Nova)

9,3 11,2 14,9 11,5 12,8 19,1 2004

Escola 5 (Sant Andreu) 5,2 8,6 10,7 8,2 13,2 14,4 2009

Nota: Elaboració a partir de dades del Consorci d’Educació de Barcelona i del Departament
d’Ensenyament.

Les característiques i la valoració social de l'oferta pública de la zona són factors 
que accentuen o atenuen aquests processos de sobredemanda dels centres de nova 
creació. Això s'observa, per exemple, quan hom compara els efectes de la posada en
funcionament de nous instituts a la zona Eixample 2 o a la zona de Sant Martí 2 
(vegeu la taula 13). Quan l'oferta de la zona està socialment valorada i presenta 
nivells de demanda similars, com succeeix en el cas de Sant Martí 2, la creació d'un 
nou centre no genera desequilibris significatius. Quan el nou centre s'ubica en 
zones amb desequilibris en la valoració i en la demanda dels centres, com succeeix 
en el cas de l'Eixample 2, la creació de nous centres té un risc més elevat de 
reproduir o accentuar aquests desequilibris.

20



En el cas que ens ocupa, convé recordar que els instituts geogràficament més 
propers a la ubicació de l'Institut Angeleta Ferrer (Institut Fort Pius, Institut Pau 
Claris i Institut Salvador Espriu) són centres amb una demanda no prou consolidada
(vegeu la taula 3). El curs 2017/2018 l'Institut Pau Claris, amb dues línies, és el 
primer any en rebre tantes sol·licituds (56) com places ofertades (54), i l'Institut Fort 
Pius i l'Institut Salvador Espriu, amb tres línies, reben menys sol·licituds en primera 
opció que places ofertades.

En aquest context, previsiblement, la creació d'un nou institut a la zona, bé el curs 
2018/2019, bé més endavant, tindrà efectes negatius sobre la demanda d'aquests 
instituts. Aquesta situació no comporta necessàriament que el Consorci d'Educació 
de Barcelona hagi de renunciar a la creació de nous centres, però sí l'obliga a 
analitzar específicament com s'ha de crear nova oferta (en quin moment, quantes 
places, a través de quines mesures, etc.) per minimitzar els efectes negatius que 
aquesta posada en funcionament pot tenir cap a la resta de centres de la zona, i 
evitar així generar desequilibris.

En aquest sentit, si hom pren com a escenari possible l'increment de demanda de 
places públiques en el procés d'admissió corresponent al curs 2018/2019, el 
Consorci d'Educació de Barcelona té la possibilitat de crear l'Institut Angeleta 
Ferrer o de posposar aquesta creació i ubicar les places a altres centres ja 
existents, a través de grups addicionals, així com també pot no crear cap grup o 
crear-ne un o dos (en un nou centre o en centres ja existents), obrir els grups 
abans del procés d'admissió d'alumnat o fer-ho després, incrementar les ràtios 
dels centres de la zona, adscriure a un eventual nou centre determinades escoles 
o adscriure'n altres, etc. En qualsevol cas, aquestes decisions sobre la programació
de l'oferta han d'incorporar com a criteri, entre d'altres, la lluita contra la 
segregació escolar. Sigui quina sigui, la decisió adoptada ha de perseguir obtenir 
els màxims beneficis possibles a l'hora de combatre aquest fenomen i ha de 
vetllar perquè les actuacions que ja estan en marxa, com ara el treball de 
desegregació de l'Institut Pau Claris, es pugui desenvolupar amb èxit.

Posposar l'obertura de l'Institut Angeleta Ferrer, previsiblement, pot contribuir a 
consolidar aquest treball de desegregació de l'Institut Pau Claris, sempre i quan es
continuï acompanyant per part del Consorci d'Educació de Barcelona i per part 
dels centres de la zona la demanda d'aquest institut o dels altres centres propers 
que també tenen una demanda en primera opció inferior a l'oferta.

Sobre l'obertura de grups addicionals

En el marc de l'expedient Q-00309/2018, les persones interessades manifesten els 
efectes negatius que l'obertura de grups addicionals genera en la qualitat de l'oferta 
en aquells centres on es produeixen.

En el marc de les seves actuacions, el Síndic recorda que l'obertura de grups 
addicionals, tot i no ser necessàriament contrària a les previsions recollides en 
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l’ordenament jurídic vigent, pot no ser òptima des del moment en que pot alterar el 
funcionament ordinari del centre, entre d'altres aspectes. L'impacte que aquesta 
mesura pot generar en els diferents centres és diferent, com també ho són les 
condicions de prestació del servei educatiu que ofereixen les diferents escoles i 
instituts. Aquesta desigualtat, a criteri del Síndic, obliga a analitzar a l'hora de 
determinar la ubicació dels grups addicionals aquests impactes, així com també a 
localitzar (excepcionalment) aquestes mesures en els centres que en pateixin 
menys els efectes. 

Amb caràcter general, el Síndic també recorda que, per a l'ampliació de les places al 
sector públic, hi ha alternatives de programació de l'oferta que es poden adoptar, 
especialment si es planifiquen amb temps, com ara la creació de nous centres, i que
les mesures de caràcter excepcional, com és una ampliació de grup, no hauria de 
servir per respondre de manera sostinguda a dèficits estructurals en la programació 
de l'oferta.

Dit això, la decisió d’ampliar un grup a determinats centres no és contrària al 
nostre ordenament jurídic sempre que aquesta mesura tingui caràcter 
excepcional i prevegi evitar o compensar l’impacte sobre l’equitat i la qualitat 
educativa en el conjunt de centres escolars de la zona i, lògicament també, en el 
centre directament afectat.

Pel que fa als espais, el Síndic recorda que tots els infants tenen dret a rebre una 
educació de qualitat, tal com preveu la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (art. 
2), i que aquesta previsió no només inclou la qualitat del projecte pedagògic del 
centre o l’ensenyament, sinó també en un sentit global les instal·lacions en les 
quals es porta a terme. De fet, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del 
Dret a l’Educació (art. 14), relaciona les condicions materials dels centres amb el 
dret a una educació de qualitat quan estableix que “Tots els centres docents hauran 
de reunir uns requisits mínims per impartir els ensenyaments amb garantia de 
qualitat”, i que “Els requisits mínims es referiran a (...) instal·lacions docents i 
esportives...”, entre d’altres aspectes. 

Els estàndards mínims de qualitat estan regulats pel Reial Decret 132/2010, de 12 de 
febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen 
educació infantil, primària i secundària, i que regula la dimensió dels espais (aules, 
pati, etc.), les condicions de seguretat, de ventilació i il·luminació i d’accessibilitat, 
la disponibilitat d’espais (sala de professors, gimnàs, biblioteca, pati, etc.), etc.

En el marc de la reunió mantinguda, el Consorci d'Educació de Barcelona exposa 
que hi ha instituts que poden ubicar nous grups a les instal·lacions  sense 
perjudicar la qualitat educativa que els centres ofereixen al seu alumnat.

El Síndic també constata que hi ha instituts propers a la ubicació de l'Institut 
Angeleta Ferrer amb capacitat per disposar de més oferta: així, per exemple, 
l'Institut Pau Claris té capacitat per tres línies, i en disposa de dues, així com també 
l'Institut Poeta Maragall, que té capacitat per quatre línies i té tres grups per nivell. 
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I pel que fa a la provisió de recursos humans i materials, el Síndic recorda que les 
dotacions de professorat als centres està regulada per la resolució anual per la qual 
es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de 
professors dels instituts i de supressió o transformació dels llocs de treball docents, 
i que aquesta regulació ja pondera la dotació de plantilles en funció del nombre de 
grups d'escolarització.

El Síndic també recorda, però, que la provisió de recursos humans als centres va 
més enllà de la dotació de plantilles regulada per aquesta normativa, com succeeix 
amb la provisió de vetlladors o altre personal de suport. En termes globals, 
l'ampliació de grup suposa incrementar la ràtio d'alumnat per professional al 
centre. 

En cas d'ampliar grups en instituts ja existents, el Síndic recorda al Consorci 
d'Educació de Barcelona la necessitat d'adoptar les mesures organitzatives 
necessàries per minimitzar, si escau, l'impacte de l'ampliació de grup sobre la 
qualitat del centre.

Recomanacions

En vista d'aquestes consideracions, el Síndic demana al Consorci d'Educació de 
Barcelona: 

1. En cas d'incorporar canvis en la programació de l’oferta de cara al procés 
d'admissió corresponent al curs 2018/2019, adoptar les decisions relacionades 
amb la ubicació de les noves places tenint en compte els seus efectes sobre 
l'equitat del sistema educatiu, i particularment sobre la consolidació de la 
demanda dels centres que se'n puguin veure afectats. 
 
2. Donar continuïtat als treballs de desegregació i de consolidació de la demanda 
de l'Institut Pau Claris en el marc de l'estratègia de combatre la segregació escolar 
a la ciutat, en els termes exposats en aquesta resolució, i garantir que la 
planificació de la futura posada en funcionament de l'Institut Angeleta Ferrer no 
malmeti aquest treball.
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Rafael Ribó
Síndic

Barcelona, 24 de gener de 2018
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