Barcelona 2 de març de 2021
Benvolguts/udes
La modificació de les adscripcions té a veure amb un canvi de model compartit amb les
direccions dels centres de Barcelona i la resta de la comunitat educativa on cada escola té o
tindrà dos instituts adscrits. Un d’ells és l’institut de referència. El principi bàsic de les zones
d’adscripció és que un dels instituts, el de referència, sigui el més proper. L’altre, proper o no, és
el que configura la zona d’adscripció.
En el cas de Baix Guinardó-Font Fargas-El Carmel fins ara la proposta es basava en la relació
amb 3 instituts. La dimensió del territori i l’oferta existent així ho feia necessari. La transformació
de l’oferta a la zona, que assegura una major equivalència entre els centres i una major
vinculació de l’alumnat amb el procés educatiu durant tota l’obligatòria, ajuda a avançar en
aquest objectiu de ciutat: els 2 nous Instituts Escola (el de Coves i el de Taxonera, que es diu
Mirades) i el fet que el Ferran Tallada esdevingui un centre de post obligatori, esdevenen també
una peça clau per acabar d’equilibrar, reordenar i simplificar els passos de primària a secundària
de la zona.

En el vostre cas, entenem que aquest disseny pot trencar una relació de fa anys, vincle que en
tot cas no ha acabat de concretar-se ja que el pas del alumnes de primària cap a l’institut Joan
Brossa ha estat gairebé sempre testimonial. Malgrat això, i un cop escoltada la direcció del
vostre centre i llegida la vostra carta, es proposarà que aquesta adscripció es mantingui durant
preinscripció 2021-2022 per tal de garantir la matrícula a germans que ja estiguin en aquest
centre. Aquesta proposta s’aprovarà el proper 9 de març de 2021 en el Consell de Direcció del
Consorci d’Educació de Barcelona i serà llavors quan es podrà procedir a la seva publicació al
nostre web.
Cordialment,

Clara Balaguer Nadal
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