
 

Arran de diferents informacions aparegudes

en diversos mitjans,

Angeleta Ferrer per al proper curs escolar, 

l’Escola dels Encant

consideracions: 

  

-De totes les places d’ESO

l’oferta pública només representa un 25 per cent.

 

- El darrer curs, de les 66 línies de primer d’ESO que es 

van ofertar, només 16 eren d’instituts públics i les altres 

50 de centres privats concertats.

 

- En l’últim procés pr

tenint en compte les sol·licituds rebudes en primera opció, 

els dos instituts situats a la Dreta de l’Eixample (Fort 

Pius i Jaume Balmes) van registrar una demanda que va 

superar en 33 places l’oferta que tenien inicialm

 

- Si afegim tots els instituts que tenen adscrits les 

escoles d’aquesta zona de la ciutat però que són 

geogràficament fora dels límits del Districte (en alguns 

casos al límit), la demanda va superar en 13 places el 

conjunt de l’oferta que tenien in

(Príncep de Girona, Fort Pius, Balmes, Pau Claris, Salvador 

Espriu, Verdaguer i Zafra). 

COMUNICAT DE PREMSA 

Arran de diferents informacions aparegudes aquesta setmana 

en diversos mitjans, al voltant de la creació de l’I

Angeleta Ferrer per al proper curs escolar, 

Escola dels Encants volem fer les següents 

De totes les places d’ESO del Districte de l’Eixample, 

l’oferta pública només representa un 25 per cent.

El darrer curs, de les 66 línies de primer d’ESO que es 

van ofertar, només 16 eren d’instituts públics i les altres 

50 de centres privats concertats. 

En l’últim procés preinscripció (per al curs 2017

tenint en compte les sol·licituds rebudes en primera opció, 

els dos instituts situats a la Dreta de l’Eixample (Fort 

Pius i Jaume Balmes) van registrar una demanda que va 

superar en 33 places l’oferta que tenien inicialm

Si afegim tots els instituts que tenen adscrits les 

escoles d’aquesta zona de la ciutat però que són 

geogràficament fora dels límits del Districte (en alguns 

casos al límit), la demanda va superar en 13 places el 

conjunt de l’oferta que tenien inicialment els set centres 

(Príncep de Girona, Fort Pius, Balmes, Pau Claris, Salvador 

Espriu, Verdaguer i Zafra).  

 

aquesta setmana 

al voltant de la creació de l’Institut 

Angeleta Ferrer per al proper curs escolar, l’AFA de 

volem fer les següents 

del Districte de l’Eixample, 

l’oferta pública només representa un 25 per cent. 

El darrer curs, de les 66 línies de primer d’ESO que es 

van ofertar, només 16 eren d’instituts públics i les altres 

einscripció (per al curs 2017-18) i 

tenint en compte les sol·licituds rebudes en primera opció, 

els dos instituts situats a la Dreta de l’Eixample (Fort 

Pius i Jaume Balmes) van registrar una demanda que va 

superar en 33 places l’oferta que tenien inicialment. 

Si afegim tots els instituts que tenen adscrits les 

escoles d’aquesta zona de la ciutat però que són 

geogràficament fora dels límits del Districte (en alguns 

casos al límit), la demanda va superar en 13 places el 

alment els set centres 

(Príncep de Girona, Fort Pius, Balmes, Pau Claris, Salvador 



 

- Aquest dèficit de places per als alumnes de l’Eixample 

pot créixer significativament en el proper procés de 

preinscripció, atès que a la demanda potencial s’afegeixen 

50 infants que formen part de la primera promoció de 

l’Escola dels Encants. Per això, com reconeix el Consorci, 

és necessària l’oferta de l’Institut Angeleta Ferrer per al 

curs 2018-19. 

 

- L’endarreriment de la posada en marxa d’aquest nou 

Institut, comportaria haver d’obrir línies addicionals – 

“bolets” -  en altres centres del districte.  

 

- L’Institut Angeleta Ferrer és una llarga reivindicació de 

les comunitats educatives i les associacions de veïns 

d’aquesta zona de la ciutat. El 2010 ja se’n va aprovar la 

seva construcció, però les retallades en els pressupostos 

d’Ensenyament van frenar l’obra. La dotació pressupostària 

feta recentment desencalla una demanda històrica i 

necessària atesa la situació actual. 

 

- Exemples recents com el de la creació de l’institut 

Viladomat a l’Esquerra de l’Eixample demostren que el 

resultat final és un augment de l’oferta de places 

públiques de secundària. Obrir un nou institut no ha de ser 

en cap cas una via de segregació. Ben al contrari, suposa 

una oportunitat per enfortir l’oferta de l’escola pública, 

que ha de ser equitativa, inclusiva i laica. 

 

- Al mateix temps, considerem imprescindible que els 

criteris de preinscripció es facin de manera que 

afavoreixin que els centres rebin alumnes de procedències 

diverses per a combatre la segregació. Aquesta és una 




