
Adscripcions Instituts de Poblenou: Resposta a l'escrit presentat el 4 de gener de
2023 amb número de registre 9015/28977/2023
1 missatge

CEB Educació i Territori <eduterritori.ceb@gencat.cat> dt., 24 de gen. 2023 a les 14:17
Per a: ruth.asho@gmail.com <ruth.asho@gmail.com>

Benvolguts, benvolgudes,

 

Gràcies per escriure fent-nos partícips de la vostra preocupació. Ens agradaria compartir amb vosaltres el
procés que s’ha dut a terme al llarg d’aquests anys amb relació a la racionalització i ordenació de les
adscripcions.

 

Al 2017-2018 seguint les recomanacions del Síndic de Greuges, i en consonància als mandats de la Llei
d’Educació de Catalunya, es fa fer una revisió de totes les adscripcions de la ciutat de Barcelona i es va
dissenyar un nou model d’adscripcions. Amb l’actual Decret d’Admissió 11/2021 aquest model d’adscripció
queda avalat doncs és un instrument clau per la lluita contra la segregació escolar i la millora en el pas de
primària a secundària.

 

El model creat en aquell moment es va debatre àmpliament amb els diferents sectors de la comunitat. En
concret al districte de Sant Martí es van fer diferents reunions amb la Plataforma del Poblenou, les AFA i
direccions de les escoles i instituts de la zona, en les que es van treballar diferents propostes que van servir
per determinar la concreció d’aquests criteris (quines escoles estarien adscrites a quins instituts) i definir part
del  procediment.

 

Un dels elements claus del nou model era la simplificació de les adscripcions, cada centre de primària podria
tenir dos o tres instituts adscrits en funció de les necessitats d’escolarització i garantint que les famílies de
6è  tindrien plaça en els centres de secundària adscrits, aquesta mesura pretenia millorar la continuïtat
primària-secundària.

 

Per tant, qualsevol revisió del model d’adscripcions hauria de basar-se en el criteri de simplificació
d’adscripcions i en el criteri de garantir a l’alumnat de 6è de primària poder accedir a un dels seus centres
adscrits. La proposta d’incrementar els centres de primària adscrits a determinats instituts de la zona del
Poblenou no permetria mantenir aquests criteris.

 

Cordialment
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