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Pl. d'Urquinaona, 6 
(cantonada C. de Roger de Llúria) 

08010 Barcelona 

 

 

AL PRESIDENT DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 

 

Assumpte: Incidències en el procés de preinscripció per l’accés als 
centres de secundària de la zona 26, pel curs 2018-19. 

 

 

COMPAREIX 

 

Na Anna Guerrero Olivella, major d’edat i amb DNI xxxxxxxxxx, 
actuant com a Presidenta de l’Associació de Famílies d’Alumnes 
(AFA) de l’Escola L’Arenal de Llevant, amb domicili al carrer Bach 
de Roda núm. 33 de Barcelona (08005) i NIF G63319677 

 

EXPOSA 

 

Com a AFA de l’Escola L’Arenal de Llevant tenim l’obligació i la 
responsabilitat de posar en coneixement del Consorci d’Educació de 
Barcelona, del nostre malestar i preocupació arrel de tot un seguit de 
incoherències i contradiccions en la informació referent a la normativa 
legal aplicable en els processos d’admissió en centres sufragats amb 
fons públics, i que com a AFA hem rebut per part del Consorci durant 
el període previ a la preinscripció dels i de les alumnes als centres 
d’educació secundària pel curs 2018-2019, i en la informació 
posteriorment rebuda després de ser publicada la llista ordenada 
definitiva de les inscripcions (15/05/2018), i que a continuació 
passem a detallar: 
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Primer.- La normativa legal aplicable del procediment d’admissió en 
centres sufragats per fons públics, i en concret per la preinscripció del 
curs 2018-19, és la següent:  

- El Decret 75/2007 de 27 Març, pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat de centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics. Modificat pel Decret 
10/2012 de 31 de Gener. 

- La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona. 

- El Decret 84/2002,de 5 de febrer, de constitució del Consorci 
d'Educació de Barcelona i aprovació dels seus Estatuts. 

- La Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual 
s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als 
centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres 
educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons 
públics, per al curs 2018-2019. 

Pel cas que ens ocupa, d’aquesta normativa, ens és d’interès 
ressenyar el següent: 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de 
places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els 
criteris generals i els criteris complementaris. 

Per tant, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i 
ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. 

La puntuació o prioritat obtinguda per a la primera petició es manté 
per a la resta de peticions, excepte en el cas del criteri específic 
d'adscripció entre centres i ensenyaments, en què les peticions d'una 
sol·licitud s'agrupen entre preferents i no preferents. Són preferents 
les peticions a un centre i ensenyament on hi ha una relació 
d'adscripció amb el centre i ensenyament de procedència, i són no 
preferents aquelles on no existeix aquesta relació d'adscripció i 
també, segons l'ordre de les peticions dins la sol·licitud, les posteriors 
a una petició no preferent malgrat existeixi la relació d'adscripció. 

Per tant, la normativa aplicable prioritza l’accés de les sol·licituds a  
centres adscrits per davant de qualsevol sol·licitud que opti per un 
centre no adscrit. 
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Segon.- Per indicació del Conseller Tècnic del Districte de Sant Martí, 
En Marc Andreu, es va convocar a la Plataforma en defensa de 
l’Educació Pública de Poblenou (integrada per totes les AMPES/AFAS 
del barri) i a les mateixes AMPES/AFAS de la Zona 26 com a tals, a 
una reunió per tractar de les adscripcions educatives en el procés de 
preinscripció del curs 2018-19.  

 

Aquesta reunió va tenir lloc el dia 7 de febrer de 2018 a les 18:30 
hores a la seu del Districte de Sant Martí. Hi va assistir: Pere Masó 
(Director de l’Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci 
d’Educació de Barcelona) Anna Vera i Rigo (Tècnica del Consorci 
d’Educació de Barcelona), Carlota Falgueras (Consellera d’educació 
del Poblenou), Jordi Martin i López (Conseller del districte del Besós), 
Mariale (Tècnica en educació), i un seguit de representants  de la 
Plataforma per l’Educació Pública de Poblenou. 

Algunes de les qüestions que es van remarcar en aquesta reunió van 
ser els següents: 

 

1)Per part del Consorci se’ns informa que pel procés de preinscripció 
del curs 2018-19, els instituts adscrits a l’escola L’Arenal de Llevant 
seran 4 (Quatre Cantons, Maria Espinalt, Icària i Front Marítim). 
S’exclou el nou institut 22@. El motiu pel qual el Consorci decideix 
excloure l’institut 22@ (segons ens diuen a la reunió) és perquè serà 
un institut en el que MAI hi accediran alumnes de les escoles que 
se’ls exclou dit institut, ja que hi ha un projecte de partició de zona i 
es vol evitar que els alumnes passin d’una zona a una altra i que 
s’allargui aquesta situació degut a l’existència de germans.  

 

2) El Consorci ens confirma que segones, terceres i quartes opcions 
d’una sol·licitud que té el centre adscrit, van per davant d’una 
primera opció d’una sol·licitud que no té el centre adscrit. 

 

3) Afegeixen que les úniques escoles adscrites que no són de la Zona 
26 són Poblenou i Provençals.  
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Tercer.- A data 19 de Març d’aquest any, el Consorci d’Educació de 
Barcelona va envia un mail dirigit a l’AFA de L’Arenal de Llevant on 
s’indica el següent: 

 
“A l’Atenció de l’AFA , 

Després de la Sessió de portes obertes de l’Institut 22@ i arran dels 
dubtes generats amb els centres que no tenen adscrit l’Institut 22@, 
els fem els següents aclariments. 

El vostre centre té adscrits els següents Instituts: 

Institut Front Marítim 

Institut Icària 

Institut Maria Espinalt 

Institut Quatre Cantons 

Des del Consorci d’Educació de Barcelona es vol garantir que 
l’alumnat  que a la sol·licitud de preinscripció posi tots els instituts 
adscrits en les quatre primeres opcions, tinguin garantida una plaça a 
algun d’aquests Instituts adscrits. 

Això no obstant, si la sol·licitud no conté tots els centres adscrits o bé 
hi ha algun centre NO adscrit entre mig de les opcions demanades, 
des del Consorci d’Educació de Barcelona no es podrà garantir plaça 
als centres adscrits. 

Coordinació territorial d’educació de Sant Martí 

Àrea de Servei d’educació i territori 

Direcció d’Acció Educativa” 

 

Quart.- Amb tota la informació obtinguda del Consorci, l’AFA de 
L’Arenal de Llevant procedeix a informar a totes les famílies de 
l’escola interessades, i en especial les famílies dels alumnes de 6è, de 
com realitzar la preinscripció als centres de secundària de la zona 26 
pel curs 2018-19. Es remarca principalment la necessitat de no 
trencar l’adscripció, donat que en el cas de procedir d’aquesta 
manera, el Consorci ens ha garantit l’accés segur a un dels instituts 
adscrits a l’escola L’Arenal de Llevant. Alhora, s’insisteix en el fet que 
el Consorci ens ha confirmat que segones, terceres i quartes opcions 
d’una sol·licitud que té el centre adscrit, van per davant d’una 
primera opció d’una sol·licitud que no té el centre adscrit. 
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Cinquè.- Segons les nostres dades (el Consorci no ha facilitat cap 
dada per escrit) el resultat de la preinscripció per accedir a la  
Educació Secundaria a la Zona 26 és el següent: 

 

 

 

 

 

 

(places 
Ofertades ) 

Pre- 
Inscripció, 
primera 
opcions  

Diferencia 

Places per 
2,3,4, ó 5 
Opcions 
adscrites 

Observacions 

Front 
Marítim 
(90) 

128 -38 -35 
(3 primeres 
peticions de no 
adscrits) 

Icària 
(120) 122 -2 +14 

(16 primeres 
peticions de no 
adscrits) 

Maria 
Espinalt 
(120) 

112 +8 +17 
(9 primeres 
peticions de no 
adscrits) 

Quatre 
Cantons 
(90) 

123 -33 -31 
(2 primeres 
peticions de no 
adscrits) 

Subtotal 
(420) 

485 -65 -35 
(sumen 30 
primeres peticions 
de no adscrits) 

22@   (90) 67 +23 +65 
(42 primeres 
peticions de  no 
adscrits) 

TOTAL  
(510) 

552 -41 +30 
72 primeres 
peticions de no 
adscrits 



6 

Es dona la circumstància de que part de les primeres peticions no 
adscrites a la zona 26 , té orígens de zones que NO han cobert la 
oferta de secundaria. 

 

Sisè.- Un cop finalitzat el procés de preinscripcions pel curs 2018-19 
i havent-se ja publicat la llista ordenada definitiva de les inscripcions 
a data 15/05/2018, es convoca a la Plataforma en defensa de 
l’Educació Pública de Poblenou (integrada per totes les AMPES/AFAS 
del barri), a la reunió del Consell Escolar del Districte de Sant Martí, 
que té lloc el dia 23 de maig, a les 18.30 h., a la seu del Districte, per 
parlar novament del procés d’inscripcions per l’accés als centres 
ensenyament de secundària de la zona 26 i de les adscripcions.  

 

Hi va assistir: Anna Vera i Rigo (Tècnica del Consorci d’Educació de 
Barcelona), Carlota Falgueras (Consellera d’educació del Poblenou), 
Marc Andreu i Acebal  (Conseller Tècnic del Districte de Sant Marti ), 
Fernando Gómez i Carvajal (Conseller del Grup Municipal de Districte 
de CIU), Xavier Bañón Fàbregas (Conseller del Grup Municipal de 
Districte del PSC), Mª Eugenia Angulo López (Consellera del Grup 
Municipal de Districte de C’s), Ramón Sabaté Puig (Conseller del Grup 
Municipal de Districte del PP), Lourdes Arrando Bellés (Consellera del 
Grup Municipal de Districte de ERC-AM)) i David Celma (Conseller del 
Grup Municipal de Districte de la CUP-Crida per Barcelona)), així com 
el membres de ple dret del Consell  i un seguit de representants  de 
la Plataforma per l’Educació Pública de Poblenou 

 

La nostra sorpresa és que en aquesta reunió, i just en contradicció a 
la informació rebuda a la reunió de data 7 de febrer i en el mail rebut 
a data 19 de Març del 2018 , els responsables del Consorci ens 
indiquen que una primera opció d’una sol·licitud que no té el centre 
adscrit, va per davant de segones, terceres i quartes opcions d’una 
sol·licitud que té el centre adscrit. I que aquelles sol·licituds que 
hagin quedat excloses als instituts adscrits corresponents a la zona, 
se’ls oferirà plaça a un institut del barri, en concret a l’institut 22@.  

 

Setè.- Donada la disparitat entre la informació transmesa pel 
Consorci en data 7 de febrer i mail de data 19 de Març del 2018, i la 
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informació ara rebuda per part del Consorci en data 23 de maig, 
entenem que només es pot tractar d’un error i, en conseqüència, 
sol·licitem formalment al Consorci que procedeix a la seva imminent 
rectificació, abans del dia 31 de maig (termini màxim per l'ampliació 
de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap 
assignació) i confirmi allò inicialment indicat, concretament el 
següent: 

- que segones, terceres i quartes opcions d’una sol·licitud que té 
el centre adscrit, van per davant d’una primera opció d’una 
sol·licitud que no té el centre adscrit. 

- l’alumnat  que a la sol·licitud de preinscripció hagi triat tots els 
instituts adscrits en les quatre primeres opcions, té garantida 
una plaça a algun d’aquests Instituts adscrits. 

 

Vuitè.- Sense perjudici de com hem dit, esperem que la controvèrsia 
exposada només es tracti d’un error i que el Consorci procedeixi a la 
seva immediata rectificació, si que ens és d’interès posar de 
rellevància els perjudicis que aquest canvi important en les condicions 
de l’accés als centres de secundària podria causar a l’alumnat de la 
zona 26. 

La majoria de famílies van emplenar el seus fulls de preinscripció 
seguint els criteris i recomanacions que el Consorci ens va assenyalar 
amb caràcter previ al període de preinscripcions. Aquest fet té unes 
conseqüències evidents en el resultat obtingut per les famílies. Un 
canvi de criteri passat el període de preinscripció, com el que planteja 
el Consorci a la reunió de data 23 de maig, sense dubte perjudica a 
les famílies que han confiat plenament amb les regles del joc 
inicialment establertes.  

Per tant exigim que el Consorci mantingui els criteris i compromisos 
transmesos en data 7 de febrer i mail de data 19 de Març del 2018.  

 

Novè.- Per altra banda entenem que la filosofia de la normativa 
aplicable, amb el mètode de les adscripcions, precisament el què 
pretén és garantir la igualtat d’oportunitats de les famílies, la lluita 
contra la segregació escolar ,  fomentar que l’alumnat puguin accedir 
a un centre d’ensenyament del seu barri, els centres escolars tinguin 
un arrelament al seu entorn  i no es vegi pertorbada la rutina diària 
dels i les  alumnes pels desplaçaments innecessaris que podria 
provocar acudir a un institut llunyà. 
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Que la segona, tercera, quarta opció d’un o d’una alumne amb 
adscripció al centre designat, vagi per davant a una primera opció 
d’un alumne amb designació d’un centre no adscrit, sense dubte és 
una mesura imprescindible per afavorir la integració a les escoles i 
acabar amb la segregació escolar, així com també incentiva la 
interacció dels centres d’ensenyament amb el seu barri. 

Aquest any  la oferta i la demanda de places d’accés a ensenyaments 
de secundaria estaven ajustades a la Zona 26 , i degut al canvi en els 
IES adscrits a cada Escola de la zona 26. Per això la no aplicació de la 
preferència d’aquestes escoles adscrites en segones, terceres i 
quartes opcions, tindrà com a conseqüència que famílies de fora del 
barri en primera opció (no adscrites) siguin admeses, afavorint que 
famílies del barri es quedin sense plaça (sense haver trencat cap 
tipus d’adscripció i inclús amb més punts generals).  

 

Aquest problema, d’altre banda creat pel Consorci en separar la 
zona26 en dues zones asimètriques en quant a oferta i demanda, es 
pretén solucionar (segons es va dir al Consell Escolar de Sant Marti)  
donant cabuda a totes les peticions al barri (adscrites i no adscrites), 
augmentant les ràtio si les línies en alguns instituts (22@) no 
preparats per aquest augment. 

 

Aquest fet vindrà sumat al històric i sistèmic dèficit de places a la 
Zona26 i massificarà encara més els instituts de la Zona 26. 

 

Advertim que aquest fet hipoteca la futura oferta de cara als propers 
anys, on s’evidencia ja un dèficit de places per a les famílies del barri, 
a les que es sumaran els germans d’ aquests infants poden entrar en 
primera opció, procedents de escoles no adscrites de fora del barri.  
Constatem  la manca de medis i espai físic per donar cabuda a tota 
aquesta “nova” demanda. 

 

Desè.- Per acabar dir que desconeixem quina és la causa que ha 
provocat aquest error en la informació transmesa pel Consorci a data 
23 de maig, si bé manifestar que un canvi de criteri tant substancial i 
rellevant com el què s’ha exposat, dins d’un procés de preinscripció, 
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amb interpretacions totalment oposades, fins i tot podria ser motiu 
legal d’invalidació global del procés de preinscripció del curs 2018-19. 
Desitgem i esperem que no s’hagi d’arribar a un desenllaç tant dràstic 
i desagradable per tothom.   

 

Davant de tot això,  

 

SOL·LICITEM: Que el Consorci confirmi abans del dia 31 de maig 
(termini màxim per l'ampliació de petició de centres per a les 
sol·licituds que no han obtingut cap assignació) el següent: 

- que segones, terceres i quartes opcions d’una sol·licitud que té 
el centre adscrit, van per davant d’una primera opció d’una 
sol·licitud que no té el centre adscrit. 

-  

- que l’alumnat  que a la sol·licitud de preinscripció hagi triat tots 
els instituts adscrits en les quatre primeres opcions, té 
garantida una plaça a algun d’aquests Instituts adscrits. 

 

- que en qualsevol cas, es garanteixi que l’alumnat de la zona 26 
tingui una plaça de secundaria a la zona , sense perjudici de la 
qualitat de l’Educació a la zona 26 en forma de “bolet” (línies 
addicionals), augments de ratis i/o sobresaturació dels espais 
escolars. 

 

Barcelona, 28 de Maig de 2018 

 

 

 

Anna Guerrero Olivella 

Presidenta de l’AFA de L’Arenal de Llevant 

 

 


