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I) INTRODUCCIÓ. 
 
 
La ciutat de Barcelona té una històrica tradició d’acció educativa, 
que l’ha caracteritzat com una administració compromesa amb la 
promoció i l’impuls de l’educació i l’accés a la formació mitjançant 
diferents accions i iniciatives adreçades a la ciutadania. 
 
Actualment, les {rees d’actuació en matèria d’Educació venen 
regulades per la Carta Municipal. En el seu article 123 
s’assenyalen com a {rees d’actuació la programació i distribució 
territorial dels centres docents compresos en les lleis d’ordenació 
educativa vigents, així com la creació, en el marc de la planificació 
general, la construcció i les obres de reforma, d’ampliació i de 
millora dels centres docents públics, per a les quals atorga la 
competència al Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), constituït el 2002 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona com 
a instrument d’administració educativa fruit de la cooperació 
entre ambdues administracions assumeix la majoria de funcions 
en matèria educativa detallades en la Carta Municipal, 
especialment en el camp de la planificació i la gestió. 
 
En aquest context de cooperació i de col·laboració entre ambdues 
administracions en la planificació educativa, l’Ajuntament de 
Barcelona facilita a la Generalitat de Catalunya la cessió d’espais o 
l’atorgament de drets de superfície  –edificis o solars- necessaris 
per a la construcció de nous equipaments educatius a la ciutat, o la 
seva ampliació i millora. En aquest mandat ja s’han formalitzat 
acords en aquest sentit per a la propera futura construcció de 
l’Institut Viladomat (Districte de l’Eixample), del centre d’Adults 
Prosperitat (Districte de Nou Barris) i de l’Escola Can Fabra 
(Districte de Sant Andreu), aprovada aquesta última en el darrer 
Plenari del passat mes de gener . 
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II) OBJECTIUS DE LA MESURA. 
 
 
 
Actualment la ciutat de Barcelona compta amb 402 centres 
educatius públics, que atenen 102.290 alumnes (un 41,3% del 
total). A més la ciutat té 225 centres concertats. Aquest total de 
627 centres sostinguts amb fons públics dóna servei a 221.913 
alumnes (un 89,6% del total d’alumnes). 
 
La voluntat  municipal és reforçar l’educació pública a la ciutat, 
ampliant gradualment l’oferta i assegurant una distribució 
equilibrada a les necessitats del territori  i dels diferents 
Districtes.  
 
En aquest sentit, i pel que fa a l’educació primària, en aquest 
període l’Ajuntament de Barcelona ha construït la nova Escola 
Mediterrània, al barri de la Barceloneta (Ciutat Vella), els costos 
de la qual es recuperaran a través dels pressupostos del CEB, 
d’acord amb el que estipuli el conveni a tal efecte. S’ ha construït 
també, finançada per la Generalitat de Catalunya,  l’Escola Sant 
Martí (Districte de Sant Martí) i s’estan construint les escoles 
Encants (Districte de l’Eixample) i Univers (Districte de Gr{cia), 
construccions aquestes dues últimes que aniran a càrrec de 
l’Ajuntament i que es recuperaran mitjançant la fórmula de 
lloguer a la Generalitat de Catalunya. Així mateix, la Generalitat de 
Catalunya ha iniciat la construcció de l’Escola Can Fabra (Districte 
de Sant Andreu). 
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Pel que fa a l’educació secundària, el Consorci d’Educació de 
Barcelona, després d‘un procés de participació amb les Direccions 
dels centres, les AMPA, entitats veïnals  i Districtes, ha aprovat la 
construcció de quatre nous Instituts: Institut Viladomat (Dte. 
Eixample), Institut Fluvià (Dte. Sant Martí), Institut Martí Pous 
(Dte. Sant Andreu) i institut de la Nàutica (Dte. Ciutat Vella). Els 
Instituts Viladomat i Nàutica tenen previst iniciar les seves 
activitats el curs 2015-16, l’Institut Fluvi{ el curs 2016-17 i 
l’Institut Martí Pous el 2017-18. 
 
Així mateix, pel que fa a la Formació d’adults, el Consorci 
d’Educació de Barcelona va rebre l’enc{rrec el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona  
de resoldre adequadament la planificació d’adults de la ciutat, u n 
objectiu també del Pla d’Actuació Municipal (PAM) vigent. Això 
passa necessàriament per reconvertir totes les antigues Aules de 
Formació d’Adults (AFA) en nous Centres de Formació de 
Persones  Adultes, la qual cosa els permetrà impartir de forma 
estable la formació reglada com el Graduat ESO per adults, la 
Formació instrumental, el curs d’accés a Grau Mitj{ de FP, les 
llengües i la informàtica.  
 
Atesa, doncs, la import{ncia d’aquest procés de reconversió i 
millora, es preveu posar en marxar cinc nous Centres de Formació 
d’Adults: Prosperitat (Dte. Nou Barris), Joan Sales (Dte. Sant 
Martí), Pere Calders (Dte. Eixample), Les Corts (Dte. Les Corts) i 
Bon Pastor (Dte. Sant Andreu). 
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Per ajudar a aquest procés d’ampliació i millora de l’oferta 
educativa a la ciutat, s’acorden les actuacions que contempla la 
present Mesura de Govern i que tenen com a objectius: 
 
- Ampliar l’oferta educativa pública a la ciutat de Barcelona, 

amb la creació de 3 nous Instituts, que suposaran 7 noves línies 
d’ESO, 5 de Batxillerat i 4 de FP.  Amb un total de 1.430 noves 
places. 
 

- Millorar les condicions de l’oferta educativa pública, amb 
un edifici nou per a una escola i una ampliació d’instal·lacions 
per a una altra escola i un institut. Aquestes actuacions 
suposaran 1.400 places millorades. 
 

- Completar la implementació del Mapa de Centres de 
Formació de persones adultes, transformant les antigues 
aules d’adults en nous Centres, amb el que suposa de millora de 
l’oferta formativa, afectant a 2.230 places: 2.140 millorades i 90 
de noves. 
 

- Atendre les necessitats existents en el territori, amb 
actuacions que afecten a 5 Districtes de la ciutat. 

 
El resultat fruit d’aquestes actuacions de la Mesura de Govern serà 
de 1.520 noves places i de 3.540 places millorades (per canvi de 
mòduls a edificis o per canvi d’edificis). Que sumades a les 2.675 
places noves o millorades per les altres actuacions ja realitzades o 
en curs (Mediterrània, Sant Martí, Univers, Encants i Viladomat) 
significa que en aquest mandat s’haur{ actuat, des del punt de 
vista de construcció de nous centres o de nous edificis, sobre un 
total de 7.735 places. 
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L’actuació municipal en aquest mandat, pel que fa a construccions 
escolars, es complementa amb la creació de tres noves Escoles 
Bressol municipals (Caspolino, Enxaneta i Patufets de Navas) amb 
314 noves places.  
 
Així mateix, fruit de l’actuació municipal, s’han iniciat diversos 
tràmits, gestions o acords per tal de crear o renovar diversos 
centres escolars en els propers anys, entre els que destaquen: 
 
- L’inici del procés de construcció de quatre noves escoles 

bressol: Escorial i Guinardó (posada en funcionament curs 
2015-16) i Germanetes i Univers, amb inici d’activitats previst 
pel 2016. 
 

- La voluntat de disposar de projecte executiu abans de finals de 
2015 per a la construcció de quatre noves Escoles Bressol 
ubicades al barri de Sant Antoni (Eixample), Congrés Indians 
(Sant Andreu), Parc tecnològic (Les Corts) i Plaça de les 
Glòries. 
 

- Així mateix, s’est{ construint nova Escola de Música Can 
Fargues (Districte Horta-Guinardó), amb inici d’activitats 
previst pel curs 2016-17 i s’est{ estudiant la possible creació 
d’una altra als entorns de la Plaça de Glòries (Dte. Sant Martí). 
 

- El proper mes de març s’inicien les obres de la nova seu de 
l’Escola Massana, Centre d’art i disseny, a la Plaça de la 
Garduña (Ciutat Vella). 
 

- S’ha encarregat el projecte executiu per al trasllat de l’Escola 
de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV) a una nova seu 
en el recinte de Can Batlló (Sants-Montjuïc). 
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III) DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS. 

 
1) L’Ajuntament de Barcelona atorgarà drets de superfície per 

75 anys al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció de dos nous Instituts de 
Secundària, corresponents a: 
 
- Institut Fluvià, ubicat al Camí antic de València (Districte de 

Sant Martí). 
 

- Institut Martí Pous, ubicat al recinte de Fabra i Coats 
(Districte de Sant Andreu). 

 
 

2) L’Ajuntament de Barcelona atorgarà dret de superfície per dos 
anys al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a la construcció d’una nova escola de Primària, 
que ha de substituir les actuals instal·lacions en barracons: 
 
- Escola Can Fabra, ubicada a la finca del carrer del Segre 56 i 

del carrer Sant  Adrià, 24-26. Finalitzat aquest termini de dos 
anys (que és el previst per a la realització de les obres), la 
propietat tornar{ a l’Ajuntament. 

 
 

3) L’Ajuntament de Barcelona ampliarà la cessió ja existent de 
terreny per tal d’ampliar les instal·lacions  de l’Institut 
l’Alzina i l’Escola Ferran i Clua, al barri de la Sagrera (Districte 
de Sant Andreu). 
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4) L’Ajuntament de Barcelona farà la cessió d’ús dels edificis per a 

la creació de quatre nous Centres d’Adults, reconvertint les 
anteriors aules de formació d’adults: 
 

- Centre d’Adults Pere Calders, ubicat al carrer Calabria, 66-78 
(Districte de l’Eixample). 
 

- Centre d’Adults Joan Sales, ubicat a la Rambla del Poble Nou, 
128 (Districte de Sant Martí). 
 

- Centre d’Adults Les Corts, ubicat al carrer Anglesola, 1 
(Districte de Les Corts). 
 

- Centre d’Adults Bon Pastor, ubicat al Passeig Mollerusa, 10 
(Districte de Sant Andreu). 
 

 
 

5) L’Ajuntament de Barcelona facilitarà, a través del Consorci El Far 
i en cooperació amb les altres institucions participants, la 
creació d’un nou Institut, l’Institut de la Nàutica, situat a 
l’actual edifici Consorci del Far (Districte de Ciutat Vella). 
 

 
6) L’Ajuntament iniciarà amb caràcter immediat els tràmits 

necessaris per agilitzar i poder formalitzar aquests acords entre 
ambdues administracions (L’aprovació de dret de superfície per 
a la construcció de l’escola Can Fabra est{ previst que vagi a 
Plenari aquets mateix mes de gener). 
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IV) QUANTIFICACIÓ D’IMPACTE. 
 
L’impacte es quantifica d’acord amb les dades expressades en la 
Mesura de Govern: 
 

1) Nombre de noves places escolars creades en Secundària:  1.430. 
 

2) Nombre de noves places creades en centres de Formació 
d’Adults: 90. 
 

3) Nombre de places escolars que han millorat la seva situació i 
condicions: 1.400. 
 

4) Nombre de places beneficiades pel canvi de les antigues aules de 
formació d’adults als nous Centres d’Adults: 2.140. 
 

5) Impacte d’aquestes actuacions en el territori. 
 
 
 
 
Barcelona, gener 2015 
 


