COMUNICAT SOBRE L’INSTITUT ANGELETA FERRER

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació ha decidit finalment posposar
l’avançament de l’obertura de l’Institut Angeleta Ferrer per al curs 2018-2019.
El Consorci va plantejar la creació d’un nou institut públic al districte de l’Eixample, que
servís per donar resposta al creixement d’alumnes que accediran el pròxim curs a l’ESO
en el districte i on actualment no hi ha vacants, tot i els grups addicionals que s’han creat
els darrers anys.
Des del Consorci d’Educació de Barcelona, però, sempre s’ha treballat amb la voluntat
d’aconseguir amplis consensos amb la comunitat educativa per implementar les seves
actuacions i compartir amb la màxima unanimitat les seves decisions.
En aquest sentit, el passat 18 de desembre, el Consell Escolar Municipal del Districte de
l’Eixample va aprovar formalment “demanar al Consorci d’educació de Barcelona retirar
la proposta d’avançar l’obertura de l'Institut Angeleta Ferrer en mòduls el proper curs
2018-2019, mentre es treballa per assegurar l’edifici definitiu el més aviat possible”.
De la mateixa manera, el Consorci s’ha reunit amb les Associacions de Familiars
d'Alumnes (AFA) de secundària i primària, que majoritàriament s’han mostrat també
contraries a l’avançament de l’entrada en vigor de l'Angeleta Ferrer per al curs 20182019. Consideren que pot posar fre a la desagregació i frenar la demanda d'altres
instituts del districte, i en concret l’Institut Pau Claris. Coincideixen amb el Consorci amb
la necessitat d'oferta pública de secundària a l'Eixample, degut a la gran demanda que
existeix i a la previsió que aquesta anirà en augment durant el curs 2018-2019.
Paral·lelament el Consorci també ha rebut la demanda de famílies que han estat
reivindicant la creació d’aquest nou institut els darrers anys, principalment les famílies de
l’Escola Els Encants amb alumnat que iniciarà el curs vinent l’ESO.
L’opinió contraria a l’avançament de la posada en marxa de l'Angeleta Ferrer de diversos
agents que conformen aquesta comunitat educativa, ha estat clau per prendre la decisió.
Des del Consorci estem convençuts que la gestió de l’educació a la ciutat ha de fer-se
amb el consens i el convenciment de la comunitat educativa amb els que cal compartir
les decisions. Però també entenem que sovint cal prendre decisions l'impacte de les
quals té diferents lectures i interessos, en ocasions contraposats per part de la
ciutadania.
Aquesta necessitat de consens entre tots els agents que conformen la comunitat
educativa és la que finalment ens impulsa a prendre la decisió de posposar la creació de
l'Institut Angeleta Ferrer, i no ubicar-lo en mòduls provisionals el curs 2018-2019.
Entenem l'interès de les famílies dels instituts de la zona i compartim amb elles la
necessitat de consolidar els projectes de centres que estan liderant un canvi educatiu.
Aquests estan també encaminats a aconseguir una oferta educativa equivalent, de
qualitat i equitativa en l’etapa de secundària.

1

Davant d’aquesta situació, el consell de direcció del Consorci d'Educació garantirà a les
famílies una educació de qualitat per tot l’alumnat que el curs vinent ha d’iniciar 1r d’ESO.
Es crearan dos grups addicionals, un a l'Institut Pau Claris i l'altre a l'Institut Fort Pius. Per
tal de garantir la demanda i continuar amb el treball de posar fre a la segregació en el
districte, acompanyarem els instituts de la zona per consolidar els seus projectes i que
siguin visibles per a les famílies.

Barcelona, 25 de gener de 2018
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