
                                                  

         

 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 

ACORD SOBRE L’OFERTA EDUCATIVA 2015-2016 PRESENTADA PER LA TAULA MIXTA DE 
PLANIFICACIÓ I APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2015 

 
La Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Escolar Municipal- Consell 
Municipal d’Educació ha valorat l’oferta educativa per al curs 2015-2016 presentada per la Taula 
Mixta de Planificació i fa les següents observacions: 
 
L’oferta presentada es basa en el padró i es constata que: 
 
- El padró dels nens nascuts l’any 2012 (els que faran P3) és semblant al del curs passat. 
- El padró dels alumnes que han de fer 1r d’ESO presenta un petit increment respecte al del 
curs passat. 
 
Per tot això, 
 
A educació infantil i primària: 
- No hi ha canvis a les zones escolars, però es proposa iniciar un treball d’estudi i reflexió per 
valorar la conveniència de canvis en el futur 
- Reserva NEE: 2 per grup/aula 
- P3, oferta de 50 grups, igual que el curs passat (33 a la pública i 17 a la privada) 
- Ràtios:  
 - Vila-roja i Font de la Pólvora: un grup mixt de P3 i P4 als dos centres 
 - Carme Auguet, a 15 
 - Montfalgars, M.Déu del Mont, S. Eugènia, Cassià Costal i Dalmau Carles,a 23 

- Balandrau a 24 
- La resta de pública i privada, màxim a 25 
 

A secundària obligatòria 
- Sobre les zones, aplicar el canvi que ja es va fer a infantil i primària fa dos cursos amb la 
finalitat de situar l’escola Pericot a la zona 3. 
- Es proposa iniciar també un treball d’estudi i reflexió per valorar la conveniència de canvis en 
el futur 
- Reserva NEE: 5 per grup/aula 
- 1r ESO, oferta de 42 grups, igual que el curs passat 
- Ràtios: 30 a tots els grups 
- Adscripcions, les mateixes que l’any passat, afegint Sagrada Família a SIN Girona 
 
 
 
En general, l’oferta educativa es considera correcta per tots els membres de la comissió que 
proposen l’adopció del següent acord i s’aprova: 

 
1. “Fer efectiu, al mapa de zones d’influència de secundària, el canvi que ja es va fer en 

el segon cicle d’infantil i primària el curs 2012-2013 i que va suposar passar l’escola 
Pericot a la zona 3. 

 
2. Que el CEM participi, quan sigui el moment, en el treball d’estudi i reflexió per valorar 

la conveniència de canvis en els actuals mapes de zones escolars.  
 

3. Que el CEM conegui i col·labori en el Pla Integral del Sector Est, que s’ha posat en 
funcionament aquest curs 2014-2015 per tal de treballar la realitat de les escoles 
d’aquest sector de la ciutat, i també conegui i col·labori amb altres plans similars que 
es porten a terme actualment a la ciutat de Girona. 



                                                  

         

 
4. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Ensenyament i 

Ajuntament de Girona.” 


