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Benvolgudes famílies, 

El passat 25 de gener vam fer pública la informació sobre l’escolarització de l’alumnat de Secundària per al 

proper curs 16-17, tot seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament. 

Els Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental per tal d'atendre l'increment d'escolarització dels 

alumnes de secundària dels propers cursos, ha previst pel curs 2016-17 l'oferta d'onze grups de 1r d'ESO al 

municipi de Barberà del Vallès. 

Aquesta oferta educativa es distribueix en: 

 L'oferta de 5 grups de 1r d'ESO a l'Institut La Romànica. 

 L'oferta de 6 grups de 1r d'ESO a l'Institut Can Planas. 

D'aquests 6 grups de l'Institut Can Planas, quatre estaran ubicats en les instal·lacions del propi Institut i els 

altres 2 grups estaran situats en una altra seu de l'Institut situada a l'edifici de l'Escola Elisa Badia.  

Som conscients que aquesta proposta no és la que s’estava treballant des de la “Comissió sobre la projecció de 

Secundària a Barberà del Vallès”, que depèn del Consell Municipal d’Educació, i on estan representats els 

diferents agents de la comunitat educativa de Barberà del Vallès. 

Tanmateix, davant la proximitat del procés de preinscripció del proper curs 16-17, les direccions de Primària i 

Secundària de Barberà del Vallès us informem que vetllarem per què la preinscripció d’enguany es porti a 

terme garantint la plena escolarització de tot l’alumnat del municipi amb l’atenció adequada. 

D’altra banda, valorem molt positivament l’interès de les famílies de Barberà del Vallès de lluitar per la qualitat 

de l’ensenyament dels infants i joves del nostre municipi. 

 

Agraïm la vostra comprensió. 

Atentament 

 

Direccions d’Escoles i Instituts de Barberà del Vallès. 

 

Barberà del Vallès, a 9 de febrer de 2016 


