
                                               
 
 
  

         

 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA EN RELACIÓ AMB LA 
PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR DEL CURS 2022-23, APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 
13 DE JULIOL DE 2022 
 
La Comissió de Planificació ha valorat les dades resultants del procés de preinscripció del curs 2022-
23 a fi de poder fer una proposta entorn de l’oferta del curs 2022-23 d’educació infantil i primària, i 
secundària. 
La Comissió, en el Ple del 2 de març de 2022, va presentar una proposta d'acord en què es valorava 
com a insuficient la proposta de grups de 1r d’ESO presentada per a la secundària i sol·licitava 
l'estudi de la reducció de la ràtio a secundària a 28 infants per grup, a fi de millorar l’atenció, seguir 
la lògica de les accions empreses a P3 i disposar de més eines per millorar l’equitat educativa. A 
més, proposava l'estudi de la situació de la secundària a mitjà termini, de manera planificada i 
atenent debats de reordenació, zonificació i adscripcions. 
La Comissió, per altra banda, ha recollit amb preocupació la demanda de famílies de la ciutat que 
s'han sentit poc informades i acompanyades durant el procés de preinscripció per a 1r d'ESO i per 
la disparitat i diversitat de les informacions facilitades pels diferents centres. Han trobat a faltar la 
unificació de la informació del procés de preinscripció així com dels projectes de centre que cal  
facilitar a les famílies. 
Recollint, doncs, la proposta d'acord del 2 de març de 2022 i d'acord amb la valoració de les dades 
resultants del procés de preinscripció del curs 2022-23,   
 
Acorda: 
 

1- "Presentar a l’Administració les demandes següents:  
 

• Crear un grup de 1r d’ESO. El resultat tan ajustat entre l’oferta presentada i la 
demanda per al curs 2022-23 constata la necessitat de crear un grup nou a la ciutat. 

• No augmentar les ràtios a secundària. 
• Establir, de cara al curs vinent, la unificació de les portes obertes a fi de facilitar 

l’objectivitat de la informació del procés de preinscripció.  
 

 
2- Trametre aquest acord a les institucions següents: ST d’Educació i Ajuntament de Girona.” 

 
 
 


