
Benvolgudes Marilén  i Maria Eugenia, 

 

Us donem les gràcies per atendre, el passat dilluns 23 de gener de 2023, la petició de les 

famílies d’aquests quatre escoles de primària del barri de Poblenou (Fluvià, La Mar Bella, 

L’Arenal de Llevant i Les Acàcies) d’augmentar el nombre d’adscripcions a Instituts, en 

definitiva, de ser lliures per escollir quin model educatiu volem pels nostres infants. 

Vam assistir a la reunió com a representants d’aquestes 4 escoles: 

- Ruth Cuscó (presidenta AMPA Marbella) 

- Isabel López (representant l’Escola Fluvià) 

I tal com ens vam comprometre, et fem arribar els antecedents d’aquesta petició: 

 

ANTECEDENTS PETICIÓ AUGMENT D’ADSCRIPCIONS 

A finals del curs passat (2021-2022), després de rebre la notícia de la implantació del nou 

sistema d’adscripcions que passa de la lliure elecció d’institut a l’obligatorietat de triar entre 2 

instituts adscrits a l’escola primària i de constatar que, dins el mateix barri, existeixen també 

diferències en el nombre d’adscripcions dels diferents centres de primària, les famílies de 5è 

de l’escola Fluvià es mobilitzen per redactar una carta adreçada a Consorci per reivindicar el 

dret a decidir l’educació més adient pels seus infants. 

Les principals peticions d’aquesta carta anaven acompanyades d’una argumentació i eren les 

següents: 

- Igualar el nombre d’adscripcions de tots els centres de primària de Barcelona per no crear 

diferències discriminatòries. 

- Augmentar a tres el nombre d’adscripcions per obtenir un ventall més ampli d’opcions. 

- Que la tercera adscripció respongui a criteris de continuïtat pedagògica. 

 

Per donar suport a aquesta carta es fa una campanya de recollida presencial de signatures i es 

recullen 1.550 signatures que es van presentar, juntament amb la carta, als Espais de 

transparència del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i del Departament d’educació de la 

Generalitat sol·licitant quins criteris s’han fet servir al districte de Sant Martí per determinar 

aquesta diferència en el nombre d’adscripcions dels diferents centres de primària del barri. 

El mes de juliol de 2022, el Consorci d’Educació de Barcelona va respondre a la carta amb els 

criteris objectius d’adscripcions que s’apliquen a Barcelona però sense explicar el perquè 

d'aquesta diferència en el nombre d'adscripcions de les diferents escoles del barri i sense la 

voluntat d'oferir cap canvi al respecte. 

El Departament d’Educació de la Generalitat va donar per tancada la consulta sense resoldre.  

L’Escola Fluvià no accepta aquesta resposta i demana, de nou, una resposta al Departament 

d’Educació de la Generalitat, encara resta a l’espera d’aquesta. 

 



ACCIONS EN CURS 

 

L’Escola Fluvià comparteix la carta amb la resta d’escoles del barri que es veuen també 

afectades per aquest tracte discriminatori amb l’objectiu de sumar forces vers l’objectiu comú 

d’augmentar el nombre d’adscripcions. 

L’escola L’Arenal de Llevant s’hi suma a la iniciativa i envia una altra carta al CEB amb 

reivindicacions similars a l’Escola Fluvià i sol·licitant de forma argumentada també una tercera 

adscripció. El CEB respon en la mateixa línia anterior. 

Arran d’aquesta nova acció s’obre al setembre un grup de treball integrat per representants de 

les diferents escoles afectades (Fluvià, La Mar Bella, L’Arenal de Llevant i Les Acàcies) amb el 

propòsit de portar a terme diferents accions per aconseguir aquesta fita. 

La primera acció ha estat redactar una carta fent una petició conjunta signada per les diferents 

AFAs i equips directius de les quatre escoles. Aquesta carta s’ha presentat al CEB. 

La segona acció ha estat redactar una nota de premsa que vam compartir amb diferents 

mitjans, la SER va publicar una notícia curta als seus informatius �� 

https://cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hoyporhoycatalunya_20230109_075000_080000/

?mm_time=466&mm_time_id=ser_cataluna_hoyporhoycatalunya_20230109_075000_080000 

La tercera acció ha estat contactar amb els diferents consellers del districte de Sant Martí per 

fer-los arribar la nostra petició. 

La quarta acció ha estat demanar la col·laboració de les famílies de les diferents escoles perquè 

contactin de manera individual amb el CEB exposant els motius pels quals reivindiquem un 

tercer institut adscrit. 

Avui, 24 de gener hem rebut la resposta del CEB a la nostra petició, en aquest correu 

continuen tractant els nostres fills i filles com a simples números i ens imposen un model 

d’adscripció basat en un criteri de simplificació d’adscripcions. El criteri de simplificació 

d’adscripcions no hauria de prevaldre davant de criteris pedagògics, segueixen sense 

entendre la importància que té per a les famílies poder triar lliurement el tipus d’educació 

que volem per als nostres infants. Quin sentit té oferir al nostre barri instituts amb diferents 

projectes educatius si després estem obligats a escollir només dos centres adscrits imposats 

per decret?  

Ens expliquen que les famílies de 6è tindran garantida la plaça en els centres de secundària 

adscrits que, en el nostre cas, voldrà dir que si no entrem en la primera opció triada 

acabarem en un altre institut amb una metodologia i projecte educatiu radicalment 

diferents. 

A més, ens argumenten que cada centre de primària del barri pot tenir dos o tres instituts 

adscrits en funció de les necessitats d’escolarització, però en cap moment ens donen dades 

que justifiquin aquestes diferències en el nombre d’adscripcions, tenint en compte que dues 

de les escoles afectades passaran el curs vinent a l’institut amb grups addicionals. No 

acceptem aquest tracte discriminatori. 

Finalment, adjuntem els documents que argumenten les nostres peticions i que s’han 

presentat a Consorci i als mitjans de comunicació: 



 

- Carta del Fluvià. 

- Carta de l’Arenal de Llevant. 

- Carta conjunta signada per les quatre escoles. 

- Nota de premsa pels mitjans. 

I les respostes del CEB: 

- Resposta del CEB a l’Escola Fluvià (Criteris objectius d’adscripcions). 

- Resposta del CEB a l’Escola Arenal de Llevant. 

- Resposta del CEB a la petició de les quatre escoles . 

 

Moltes gràcies per escoltar-nos i donar-nos suport. 

 

Atentament, 

 

Famílies de les Escoles de Poblenou (Fluvià, La Mar Bella, L’Arenal de Llevant i Les Acàcies). 

 


