ACTA de REUNIÓ amb el Consorci d’Educació de Barcelona
Dia
Assistents
AFA de l’Escola dels
Encants

7 de Novembre de 2017 a les 17h
Joke Aerts, vocal del grup Volem Institut.
Marta Caño, membre del grup Volem Institut.
Josep Maria Soro, membre del grup Volem Institut.
Soa Noiraut, secretària de l'AFA de l'Escola dels Encants
Anna Oriol, presidenta de l'AFA de l'Escola dels Encants

Assistents
Escola dels Encants

Agnès Barba, Directora de l’Escola dels Encants
Noa Padín, Cap d’estudis de l’Escola dels Encants

Assistents Consorci
d’Educació de Bcn

Mercè Massa, Directora del Consorci d’Educació
Pere Masó Area de servei d'educació i territori
Margarida LLorens Responsable territorial per a l'Eixample

Ordre del dia

-

Com fer possible que l'Angeleta Ferrer sigui una realitat
pel curs 2018-2019?
Com es garantirà la continuïtat pedagògica dels nostres
infants?

Com a introducció, abans de començar la reunió, vam reflexionar sobre la necessitat de
que els equipaments siguin més flexibles per fer fronts a la baixada o pujada de la
natalitat per poder reaccionar més d’hora.
Desprès de la reunió que vam tenir al juliol, en la qual no s’aprovava l’oferta de
construir l’Angeleta Ferrer pel curs vinent, es van fer propostes per trobar una sortida
de qualitat als nostres infants de 6è. Encara estem en un període de propostes ja que
no han parlat amb els directors de les escoles del barri però SÍ QUE ÉS FARÀ
L’ANGELETA FERRER PEL CURS VINENT!!! Han aconseguit els diners però la construcció
definitiva es farà difícilment abans dels 2 anys perquè el projecte inicial és de fa 11 anys
i hi ha hagut canvis de normatives, el model d’adjudicació ha canviat, s’ha de tornar a
demanar llicencies, etc.
El Consorci està buscant un projecte que sigui viable pels 2 anys i estan mirants
diferents hipòtesis (solar, mòduls, altres espais) per acollir els nens. No poden
concretar encara la ubicació ni la estructura que tindrà provisionalment.
Des del Consorci comenten que, tot i que el procès va ser complex degut a la pressió de
les famílies, també va ser molt interessant al nivell de complicitat de tot la comunitat
educativa. Pensen que des dels altres centres hi han ganes d’acollir a nous alumnes

sobre tot amb una metodologia com a la nostra. És un repte per a ells i la creació de
l’Angeleta Ferrer podria ser una pèrdua d’oportunitat pels seus centres.
De manera paral·lela s’està treballant sobre la metodologia pedagògica que tindrà el
nou centre. Tots els centres nous que s’obren a la ciutat van cap a una metodologia
avançada. És molt més fàcil introduir una metodologia nova d’entrada que de modificar
un sistema ja implantat (resistències per dintre, lluites internes, etc). Veuen la sortida
dels infants de l’Escola dels Encants com a una oportunitat pels centres del districte.
Josep Maria pregunta si l’adscripció dels Encants està decidit? No, no està tancat. No hi
haurà adscripció única. L’Escola dels Encants tindrà adscripció a l’Angeleta Ferrer i a
altres centres. Volen apostar per a l’ajuda i l’impuls que aporten nous alumnes com els
dels Encants a llarg termini. També volen lluitar contra les segregacions socioeconomiques.
Es vol redibuixar tot el sistema d’adscripció a la ciutat i proposar un nou model però
encara no està aprovat.
Volen anar a un pas més endavant que garantir la escolarització i volen «primaritzar la
secundaria» fent un treball conjunt amb els centres (projectes comuns). També
pretenen evitar les fugues a centres concertats.
Cada institut podria rebre alumnes de 6 escoles. Segon el conseller del Districte , les
famílies acostumen a triar l’institut per raons geogràfiques (proximitat) però en el
nostre cas és més difícil de preveure ja que no tenim històric. És la primera generació
de 6è que puja. A més a més s'afegeix l’aparició d’un nou centre de secundaria per tant
són 2 dificultats a l’hora però que en principi la demanda i l’oferta s’equilibren. Els
membres del grup de Volem l’Institut aprofiten per recordar-los el resultat de
l’enquesta de juny que s’ha passat a totes les famílies de 6 è en la qual consta que la
gran majoria de les famílies aposten per una continuïtat pedagògica i no pas per la
proximitat.
La Marta aprofita per recordar-los que va presentar al Consorci un projecte educatiu.
Els 2 anys que l‘Angeleta Ferrer serà en mòduls, hi haurà 2 línies. Amb l’edifici
definitiu s’ampliarà a 3 línies. Serà una oferta real perquè encara no hi hauran els
punts que tindran desprès els germans.
El 20/11 presentaren la proposta del nou model d’adscripció als directors de centres.
Aquells tindran uns dies per fer al·legacions i si tot va bé a mitjans de desembre podran
fer una reunió amb totes les AFAs i AMPAs del barri per explicar el procès pel curs
vinent.

