
                                               
    

         

 
 

 
 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD EN RELACIÓ AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL  CURS 2019-
2020, APROVAT PEL PLE DE DATA 29 DE GENER DE 2019 
 
La Comissió de Planificació Escolar destaca la necessitat de programar les actuacions 
d’escolarització per a respondre a les necessitats atenent l’àrea d’influència de la ciutat 
més enllà del municipi i en el marc d’un calendari que inclogui un període de 10 anys. 
La decisió d’obrir un nou institut a la població veïna de Sarrià de Ter afecta, i molt, al 
municipi de Girona i en especial, a l’institut Narcís Xifra. És evident que prendre 
decisions de forma imminent i concretar accions que sobrepassen els límits territorials 
del municipi sense haver previst les conseqüències i les dinàmiques que generen, no 
afavoreix una bona escolarització. A més a més, ho agreuja fer-ho sense tenir en 
compte a la comunitat educativa, especialment les AMPAs i les direccions dels centres 
educatius. La situació no és nova, la ciutat té precedents d’accions semblants que han 
afectat altres centres i altres municipis. La previsió d’oferta no és només una qüestió 
numèrica, la dinàmica d‘elecció de les famílies, el pas de primària a secundària, el 
treball de projectes de centres, la coordinació entre primària i secundària, la mobilitat, 
la segregació escolar són factors determinants a tenir en compte a l’hora de respondre 
a les necessitats. Per altra banda a secundària no s’entén la urgència d’aquesta 
actuació perquè la necessitat d’incrementar l’oferta, sigui en un municipi o altre, no 
sorgeix en poc temps donat que l’oferta de 1r d’ESO es preveu a partir de l’alumnat 
que està escolaritzat a primària. 
 
 
Per aquest motiu s’acorda: 
 

1. “Mesures per a  la programació de les necessitats d’escolarització del 
curs 2019-2020 
 

 
Per a infantil i primària 
 
 Disminució de la ràtio de P3.  

Aprofitar la davallada de natalitat per reduir les ràtios de P3. Reduir a 
23, a tots els centres amb l’excepció dels de màxima complexitat 
públics. Es proposa una ràtio de 20 a l’escola Dalmau Carles i a l’escola 
Santa Eugènia. Ajustar la reducció de la ràtio en funció del padró a 
Carme Auguet, Vila-roja i Font de la Pólvora. 

 
 Ajustar la previsió de grups de P3. Recuperar el grup perdut el curs 

passat a Cassià Costal. Segons la planificació del Departament 
d’Educació aquest curs s’hauria de suprimir,puntualment, un grup de P3 



                                               
    

         

a Dalmau Carles. No té sentit suprimir un grup a la zona de la ciutat on 
hi ha el dèficit d’oferta de P3 respecte el padró.  

 
 
Per a Secundària ESO 
 
 L’oferta de grups de 1r d’ESO 
Redefinir la proposta d’oferta per al curs 19-20 de l’Institut Narcís Xifra. La 
prioritat és garantir un bon projecte de centre i per aquest motiu cal que 
l’oferta d’ESO es mantingui i que ho faci garantint el principi d’equitat en la 
composició social de l’alumnat tan necessari per evitar la segregació 
escolar. Una de les grans pors del centre, AMPA, veïns i Ajuntament és que 
el centre es converteixi en un centre segregat. Fins ara el Narcís Xifra 
mantenia l’equilibri en la composició social de l’alumnat a través de rebre a 
l’alumnat de fora de municipi. Seria aconsellable fer els canvis d’adscripció 
dels municipis de fora gradualment amb la finalitat que aquest curs el 
Narcís Xifra pogués oferir 3 de les 4 línies que té actualment, 2 per a 
l’alumnat de Girona ciutat i una per a l’alumnat de fora de municipi. L’institut 
Narcís Xifra podria donar cabuda als alumnes de l’escola Carme Auguet, 
FEDAC Pont Major, Montjuïc i alumnat procedent d’un poble veí. D’aquesta 
manera es garantiria l’oferta de tres línies d’ESO al Narcís Xifra. 
 
Ermessenda. Ajustar l’oferta de grups pel curs 2019-2020 amb 4 grups a 1r. 
Aquest curs estava previst que n’oferís 6 i s’han omplert 5. En la 
preinscripció convindria que sortís amb un grup menys donat que aquest 
curs també hi ha un nombre menor d’alumnat de 6è que promociona a 1r 
d’ESO. 
 
 Ràtio 
Baixar la ràtio a tots els centres a 27. I específicament per a l’Institut Narcís 
Xifra acordar la ràtio reduïda i no ampliable per atendre a les necessitats de 
matrícula viva (incorporació tardana) un cop tancada la matrícula. 
  
 Adscripcions 
L’obertura d’adscripcions, segons diferents informes i estudis,afavoreix la 
segregació escolar. Així doncs, es proposa que les adscripcions siguin 
tancades i limitades.  
 
- Valorar i ajustar les adscripcions amb l’objectiu de tancar-les tant com 

sigui possible, reforçant la idea de que les famílies quan inicien 
l’escolarització obligatòria a infantil tinguin de referència el centre de 
secundària que forma part de l’itinerari educatiu del seu fill. L’obertura 
de les adscripcions no afavoreix l’equitat entre centres ni la igualtat 
d’oportunitats a les famílies en el moment de passar d’etapa educativa.  

 
- Adscripció d’un centre de primària de fora municipi a l’institut Narcís 

Xifra. 

- Facilitar  que l’alumnat de les escoles del centre de Girona tinguin 
també l’INS Narcís Xifra com a institut de referència. 



                                               
    

         

 
 Transport escolar 
Sol·licitar la gratuïtat de transport escolar per l’alumnat d’educació 
secundària obligatòria en els casos que es valori necessari. El Departament 
d’Educació ha de sufragar el transport de l’alumnat als centres educatius 
dins del mateix municipi quan els centres assignats queden allunyats del 
domicili familiar. 
 
 Informació, orientació i acompanyament a les famílies 
Especialment a les dels centres afectats per la creació de l’institut nou i en 
general per al conjunt de la ciutat en el pas de primària a secundària. 
 
 Recursos extraordinaris per fer front a la situació excepcional del Narcís 

Xifra tant per millorar l’estat de l’edifici com la dotació de les aules. 
 
 
 
Per a Secundària Postobligatòria 
 
 Programar les necessitats d’escolarització a Batxillerat, Cicles Formatius 

i Programes de formació i d’inserció  
 
 
 

2. Trametre aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya a Girona i a l’Ajuntament de Girona.” 
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