
                                                   

         

 

 

 
 
 

Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD EN RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-20, APROVAT A LA SESSIÓ 
PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE DATA 6 DE JUNY DE 2019 
 
La Comissió de Planificació Escolar, després de valorar les dades facilitades sobre preinscripció 
per al curs 19-20 
 

Acorda:  

 

1. “Presentar a l’Administració les següents demandes:  
 

1.1. En relació a la preinscripció de P3: 
 

▪ S’observa una millor distribució equilibrada de l’alumnat de NEE amb la previsió 
d’una reserva de 3 places d’alumnat NEE. Aleshores es valora positivament aquesta 
reserva per aquesta preinscripció. Una bona tasca de detecció i acompanyament de 
les famílies amb necessitats educatives especials a temps,  comporta una millora en 
la planificació escolar i un repartiment més equitatiu d’alumnat NEE 

 
▪ Reiterar la petició de no tancar cap grup de l’escola pública abans de la 

preinscripció i que es reconsideri el tancament del grup de P3 de l’escola Dalmau 
Carles.  En l’acord d’aquest mateix Consell del passat mes de gener ja es 
desaconsellava el tancament del grup de P3 de l’escola Dalmau Carles donat que 
es trobava en la única zona de la ciutat on el padró no baixava, de fet pujava 
lleugerament. Les dades de la preinscripció van corroborar aquesta situació.  Així, la 
zona 2, és la zona on hi ha més mancança de places finalitzat el període de 
preinscripció, un total de 32 a l’escola pública. Concretament, l’escola Dalmau 
Carles ha rebut una demanada de 33 places davant les 22 ofertades, resultant un 
balanç negatiu d’11 famílies sense plaça a l’escola sol·licitada. I sense places 
tampoc en escoles properes. En aquest mateix sentit,18 famílies no han pogut 
accedir a l’escola Balandrau degut a l’excés de demanda que ha rebut el centre. 
Així, doncs, no es troba cap mena de justificació per l’eliminació d’aquest grup de P3 
de l’escola Dalmau Carles i es demana la seva restitució.  

 
▪ Constatar amb sorpresa que no s’hagi respectat la proposta plantejada de baixar les 

ràtios a 24 alumnes a l’escola pública de Domeny, Balandrau i Taialà ja que l’oferta 
ha estat de 25 places. Abans de tancar grups s’ha de plantejar l’oportunitat de fer 
una rebaixa més efectiva de ràtios, en aquest cas a 23 en centres ordinaris, com 
s’ha plantejat en un inici. 

 
1.2. En relació a l’oferta de grups de 1r d’ESO:  

 
▪ El resultat d’una preinscripció tant baixa a l’Institut Narcís Xifra (32+5) confirma que 

s’ha fet una gestió molt deficient de la remodelació de línies del sector nord de la 
ciutat, i  posa en qüestió la viabilitat del centre si segueix aquesta dinàmica. Com ja 
es va plantejar en Consells anteriors, creiem que el centre i la ciutat no s’ho 
mereixen i per això  cal  redefinir amb urgència la proposta d’oferta per al curs 19-20 



                                                   

         

de l’Institut Narcís Xifra. La prioritat és garantir un bon projecte de centre per 
renovar la confiança en l’institut, fins i tot des de d’una perspectiva supramunicipal. 

▪ Es reitera doncs la demanada de mantenir les tres línies per poder aplicar el seu 
projecte. 

 

1.3. Per a la gestió de la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 

 

▪ Agrair les dades cedides a la Comissió per a la valoració del resultat de la 

preinscripció curs 2019-20. Les dades han facilitat la valoració del resultat del 

procés de la preinscripció. Poder disposar de les segones opcions així com de 

l’origen de l’alumnat, municipi de procedència, ha facilitat l’entesa de les dades. En 

aquest sentit, es demanaria poder conèixer la zona i el centre de procedència de 

l’alumnat sol·licitant i fer extensible aquest coneixement a les d’educació infantil i 

primària. 

 

▪ Sol·licitar la presència d’un tècnic expert en planificació del Departament d’Educació 

o de l’ajuntament de Girona  a la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments. 

 

▪ Sol·licitar el traspàs de les peticions i demandes de la Comissió de Planificació a la 

Taula Mixta de Planificació, formant part de un punt de l’ordre del dia. 

 
2. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Educació i Ajuntament de 

Girona.” 


