
Escrit de la Comissió d’Instituts a les famílies de l’Escola Arc Iris en relació al canvi de model 
d’adscripció d’instituts a les escoles de Primària 

 
Benvolgudes famílies de l’Escola Arc Iris,  
 
El motiu d’aquest escrit és informar-vos de l’estat de la qüestió en relació al canvi de d’adscripció 
d’instituts a les escoles de Primària que vol implementar el Consorci d’Educació i que està regulat 
pel DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment 
d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 
 
Resum Decret 11/2021, de 16 de febrer  
 

▪ El Decret és la principal mesura de les previstes en el Pacte contra la segregació escolar 
a Catalunya: la norma incorpora més instruments per combatre la segregació, així com 
orientacions relacionades amb la programació de l’oferta educativa i la gestió del procés 
d’admissió.  

▪ Es regula la programació de l’oferta de llocs escolars per fer garantir la cohesió social i 
la reducció de la segregació escolar, amb la participació dels ens locals a través de les 
taules locals de planificació i de la comunitat educativa a través de les comissions de 
participació en la programació de l’oferta educativa.  

▪ S’estableixen mesures per l’equitat, com les limitacions a l’escolarització amb 
posterioritat a l’inici de curs en centres amb una alta proporció d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques o les reduccions de la ràtio màxima d’alumnes per 
grup. 

▪ Es fa una nova categorització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques 
derivades de situacions socioeconòmiques, que incorpora la pobresa com principal 
situació determinant d’aquestes necessitats. S’estableix l’accés equitatiu de l’alumat 
socioeconòmicament vulnerable a les activitats complementàries i als serveis escolars. 

 
Com ens afecta aquest canvi a les famílies de l’Escola Arc Iris?  
 
Tradicionalment, les famílies de l’Arc Iris podien escollir entre tres Instituts d’Educació 
Secundària: Institut Manuel Carrasco i Formiguera, Institut Joan Brossa, i lES Francisco de Goya. 
 
Amb la implementació d’aquest nou model, només es podrà escollir entre dos Instituts 
d’Educació Secundària: Institut Manuel Carrasco i Formiguera i Institut Josep Pla.  
 
→  De tres instituts es passa a dos –aquesta reducció aplica a totes les escoles de Barcelona 
(excepcionalment algunes escoles podran mantenir-ne tres)– però en el cas de l’Escola Arc Iris 
només es manté l’institut de referència, Manuel Carrasco i Formiguera, i com a segona opció 
s’ofereix l’Institut Josep Pla amb el qual no existeix cap vinculació.      
 
Històric de les matriculacions dels darrers anys  
 

 INS. CARRASCO I 
FORMIGUERA 

INS. FCO GOYA INS. JOAN BROSSA 

Curs 2020/21 4 6 10/11 

Curs 2019/20 9 4 5 

Curs 2018/19 2 5 8 

Curs 2017/18 19 1 4 

  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893678
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893678
https://agora.xtec.cat/iescarrascobarcelona/
http://www.institutjoanbrossa.cat/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/
https://agora.xtec.cat/iescarrascobarcelona/
https://agora.xtec.cat/iesjpla/


Actuacions prèvies realitzades per les famílies i la direcció de l’Escola Arc Iris 
 
Amb data 5 de març de 2021, l’AFA ARC IRIS juntament amb 33 famílies que llavors cursaven 5è 
i 4rt van adreçar una carta a la Sra. Clara Balaguer del Consorci d’Educació de Barcelona, 
sol·licitant que el Consorci reconsiderés la seva posició en base als següents arguments, que des 
de l’actual Comissió d’Instituts continuem considerant vigents:  
 

- Tot i que el Consorci al·legava en una de les seves comunicacions que aquest canvi de 
model estava bastament comentat amb les direccions dels centres i la resta de la 
comunitat educativa, el cert és que per les famílies de l’Arc Iris aquesta informació va 
arribar per sorpresa i en un curs encara marcat per la pandèmia. Tant és així, que les 
queixes van motivar un ajornament de la seva entrada en vigor que es preveu pel curs 
escolar 2023-2024.   

- L’Institut Josep Pla és un centre que queda lluny de l’Escola Arc Iris, amb mala 
comunicació amb transport públic, desconegut per les famílies de l’escola, i amb una 
vinculació nul·la amb el nostre centre. També provocaria que les famílies que resideixin 
al barri del Guinardó es quedin sense l’opció d’un institut al barri i que molts germans 
hagin d’estudiar a centres educatius diferents.  

- Escoles properes a l’Arc Iris, com el Pit-Roig i l’Àngels Garriga, sembla ser que 
continuaran mantenint els instituts Joan Brossa i Francisco de Goya com a centres 
adscrits, fet que suposa un greuge comparatiu.    

- La carta advocava per un canvi més progressiu i en el qual s’informés i impliqués a les 
famílies.  

 
Amb data 2 de juny de 2021, la Direcció de l’Escola Arc Iris va adreçar una carta a la Sra. Clara 
Balaguer del Consorci d’Educació de Barcelona amb arguments semblants als exposats per les 
famílies i on es proposaven dues possibles alternatives:  
 

- Mantenir l’adscripció a l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera, ja que és el més proper 
a l’escola Arc Iris, i mantenir com a segona opció un dels dos instituts que 
tradicionalment i amb el uneix una línia pedagògica: l’Institut Joan Brossa o l’IES 
Francisco de Goya.    

- Proposar una zona d’adscripció de tres instituts formada pels instituts Joan Brossa, 
Manuel Carrasco i Formiguera i Francisco de Goya. L’adscripció a tres instituts, com ja 
esmentaven anteriorment, seria una mesura excepcional i molt difícil 
d’aconseguir/argumentar.    

 
Reunió de la Comissió d’Instituts amb la Direcció de l’Escola Arc Iris i properes actuacions de 
les famílies de l’Escola   
 

- Amb data 14 de desembre de 2021 es va reunir el "Grup de Treball Model Adscripcions" 
del "Consell Escolar Municipal de Districte" (Horta-Guinardó), i en la qual l’Escola Arc 
Iris està representada per un pare. Sí estan representades les direccions del centres 
educatius Font d’en Fargues i Coves d'en Cimany, en una situació similar a la nostra. 
En aquesta reunió es presenta el DECRET 11/2021, de 16 de febrer (resum a l’inici 
d’aquest document) i com s'implementarà a Barcelona:  

 
- Hi haurà 10 taules de planificació (una per districte) formada per Consorci (gerent, 

responsable de planificació i responsable territorial)+ Districte (conseller i tècnic)+ 
Inspecció. 

- També hi haurà una comissió de participació per districte formada per Inspecció + 
Centres + Famílies (no està definit el model).  



- Les taules de ciutat faran una primera proposta tècnica que discutiran amb la 
comissió de participació abans de fer una proposta definitiva (al voltants de 
novembre). 

 
- Amb data 14 de gener de 2022 la Comissió d’Instituts es va reunir amb la Direcció de 

l’Escola:  
 

- Tant la Comissió com la Direcció, coincideixen en no voler l’Institut Josep Pla com 
un dels dos Centres Educatius adscrits a l’Escola Arc Iris.  

- La Direcció de l’Escola no es mostra ara partidària de lluitar per l’adscripció a tres 
instituts (cosa que només es farà de manera excepcional), i aposta perquè el segon 
centre adscrit sigui o l’Institut Joan Brossa o l’IES Francisco de Goya (en comptes de 
l’Institut Josep Pla).  

- La Direcció de l’Escola i la Comissió d’Instituts s’emplacen a compartir la informació 
que sobre aquesta qüestió pugui arribar a cadascuna de les parts, i a informar-se 
mútuament de properes actuacions.  

- La Direcció de l’Escola ens emplaçava a una reunió al tercer trimestre, però des de 
la Comissió considerem que existeix la possibilitat que el Consorci faci una proposta 
de “fets consumats” i que el marge de reacció i maniobra per part de les famílies 
sigui llavors mínim.  

 
→ Des de la Comissió d’Instituts, s’anima a les famílies de l’Escola a proposar possibles accions 
i a sumar-se a la Comissió via: institutsadscrits@ampaarciris.org  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:institutsadscrits@ampaarciris.org

