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Distingida senyora,

Ens adrecem a vostè en representació de les famílies de l´Escola Font d´en Fargas amb motiu
de la informació que la Direcció ens ha fet arribat recentment respecte a la voluntat que té el
Consorci de canviar el model d´adscripcions i, per tant, de desvincular-nos del que ha estat fins
l’actualitat un dels nostres instituts de referència com és el cas de l’Institut Francisco de Goya,
així com també de l’Institut Joan Brossa al qual vam poder incorporar a la nostra oferta des de
fa tot just 2 anys.
Aquesta modificació ens preocupa i indigna a parts iguals: tradicionalment l´Institut Goya
forma part de l´opció triada per un important gruix de les famílies de l´escola (com així ho
demostren les dades de l´històric d´inscripcions) ja que considerem que és la passarel·la lògica
i natural de continuïtat dels nostres fills i filles cap a l´Educació Secundària. Per altra banda,
tenim també el cas de l’Institut Joan Brossa, que en aquests 2 anys d’ençà que és centre
adscrit a la nostra escola, s’ha convertit en una opció molt important i de volum considerable
per part de les famílies.
Els motius principals pels quals triar l´Institut Francisco de Goya com a un dels centres de
referència en aquesta transició de primària a secundària es podrien resumir en dos pilars: la
proximitat al nostre centre (escassos 500 metres) i la línia pedagògica conjunta que porten
treballant des de fa molts anys i que garanteix una continuïtat del projecte educatiu de qualitat
amb les màximes garanties.
Pel que fa al Joan Brossa, el motiu principal per reclamar la seva continuïtat com a centre
adscrit és la irrefutable acollida de les famílies a l’hora de fer-ne la selecció com a centre de
secundària pels seus fills i filles.
La proposta d´adscripció a l´Institut Josep Pla és un sense sentit ja que descontextualitza
completament el perfil de l´alumnat i l´arrelament al barri on han estat educats i on han
crescut i han compartit tants anys de la seva vida. No hi ha cap relació emocional amb el
centre, considerant a més a més el hàndicap que suposa la gran distància existent entre

l’institut i el barri. Afegint a més a més la problemàtica de la peculiar orografia del nostre
districte: cal tenir en compte que els 1.300 metres fins al Josep Pla tenen un fort desnivell,
primer de baixada i després de pujada. Aquesta distància dificulta la conciliació familiar i
l’autonomia de l’alumnat. Per comprovar-ho directament, us proposem que, abans
d’implementar la mesura, feu el recorregut a peu amb la motxilla que habitualment porta
l’alumnat de l’institut: no és el mateix plantejat sobre un mapa que en la realitat, i us podem
assegurar que això ho coneixem molt millor les famílies que qui ho planteja des d’un despatx.
A tot això, a més a més, hem de tenir present que ara farà 2 anys vam poder ampliar l’oferta
d’Instituts adscrits a la nostra escola, incorporant al Joan Brossa. De forma que vam poder
oferir als nostres fills i filles l’oportunitat de poder escollir entre 4 instituts. Tots ells dins de
l’entorn lògic del barri. Ara amb la informació que ens han fet arribar, ens tornem a quedar
amb només dues opcions, amb l’afegit ja comentat de perdre el Goya pel Josep Pla.
Us recordem que la nostra escola ha estat sempre molt receptiva als canvis que el Consorci ha
fet i s´ha adaptat amb molt bona voluntat i predisposició, tant per part de l´equip Directiu com
per part de l´ AFA del nostre centre. A tall d´exemple, podríem esmentar l´ampliació d´una
tercera línia al curs 2018/2019, o el fet que som un centre SIEI amb un alt índex d´alumnes que
necessiten una atenció especialitzada i un seguiment per part de l´EAP i per als quals
traslladar-se a una distància tan gran també suposa un problema.
D’altra banda, la resposta donada pel Consorci a les direccions, tant per escrit com per a la
webinar de la setmana passada, no és gens aclaridora ni demostra voluntat participativa o de
diàleg. No te cap lògica que el “nou model” i “’l’objectiu de ciutat” consisteixi en deixar a
l’Escola Font d’en Fargas (o qualsevol altra escola) i el barri del mateix nom sense els dos
instituts que tenia més a prop (Ferran Tallada i Francisco de Goya) i obligui a les famílies a
multiplicar per dos o per tres el temps i la distància per anar a l’institut.
També volem traslladar la nostra queixa perquè aquest canvi sobtat s’ha fet d’esquena a la
ciutadania i sense fer un procés participatiu i consensuat previ: de fet, ni tan sols s’ha informat
a l’òrgan consultiu reglamentari: el Consell Escolar Municipal, però tampoc s’ha comptat amb
les direccions dels centres, ni amb les AFA implicades, ni amb les famílies del sisè del curs 2021 que comptaven amb l’adscripció també del Institut Brossa i Ferran Tallada. Queixa que és
compartida i motiu de preocupació per totes les famílies de l’escola, des de P3 fins a sisè, ja
que marca un abans i un després en l’oferta que els nostres fills i filles tindran quan arribin a
aquest moment tant important de transició com és el pas a l’educació secundària.
Cal afegir, finalment, que aquest mode de procedir ens preocupa especialment, perquè ja el
vam patir fa gairebé un any (tot just abans de la pandèmia) amb el canvi de model de les
Escoles de Música: cal que els responsables municipals entenguin que no es pot menystenir
d’aquesta manera a la ciutadania i, per això, demanem responsabilitat i coherència amb la
imatge d’una ciutat que es pretén oberta i participativa.
Pel que hem pogut saber en aquests dies, el grau d’indignació entre les altres escoles
afectades i entre la gent del barri és molt alt, i ja estem plantejant fer accions de forma
conjunta als carrers i als mitjans de comunicació per donar visibilitat el nostre rebuig però,
sobretot, per donar a conèixer aquest “modus operandi” tan poc participatiu.
Creiem que la decisió que es vol prendre ens perjudica greument i ens desvincula dels 2
instituts amb els quals compartim projectes i interessos.

Per tot això, demanem que s’aturi immediatament aquesta proposta i s’iniciï un procés de
debat al respecte, amb tots els afectats i fent us dels organismes establerts al respecte, com el
Consell Escolar Municipal.
Agraïts per endavant, us saluda atentament,
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