
                                                  

         

 
 

ACORD SOBRE L’OFERTA EDUCATIVA 2016-2017 APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL 15 DE 
FEBRER DE 2016 

 
La Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Municipal d’Educació ha valorat 
l’oferta educativa per al curs 2016-2017 sorgida de la Taula Mixta de Planificació del 23 de 
novembre de 2015 i ha presentat una proposta d'acord, aprovada en la sessió plenària del 15 
de febrer de 2016. 
 
 
 
S’aprova: 
 
 
1. “Tenir en compte les següents consideracions:  
 

• Valorem molt positivament que la davallada en la natalitat de l’any del 2013 serveixi per 
proposar baixada de ràtios a tots els centres públics.  
 

• Proposem, paral·lelament, que aquesta baixada de ràtio es pugui anar mantenint a 
mesura que els grups vagin pujant de nivell en els proper cursos.  
 

• Respecte a l’alumnat amb NEE, demanem que hi hagi una ferma voluntat per part del 
Departament d’Ensenyament de detectar tan aviat com sigui possible aquestes 
característiques individuals, per tal d’atendre adequadament els alumnes i dotar dels 
recursos pertinents als centres. En el cas de l’alumnat de P3, sol·licitem una especial 
atenció a l’alumnat que no ha estat prèviament a Escoles Bressol i reforçar els EAP.  
 

• Valorem molt positivament la proposta que l’Institut de Sant Gregori atengui alumnat de 
NEE de la ciutat de Girona per equilibrar la situació dels centres, alhora que demanem 
que s’ampliï la proposta perquè serveixi també per equilibrar el nombre d’alumnat entre 
tots els centres públics de Girona i Sant Gregori.  
 

• A 1r d’ESO constatem que es dóna com a ràtio consolidada la possibilitat d’arribar a 
l’increment del 10% a tots els grups de la ciutat. Davant d’aquesta situació, expressem el 
nostre rebuig, perquè suposa consolidar una excepcionalitat.  
 
Demanem una previsió de planificació a partir de la corba demogràfica dels propers 
anys, que indiquen una tendència de creixement d’alumnat a 1r d’ESO, per evitar grups 
bonys i sobreràtios en els cursos d’ESO, ja sobrecarregats.  
 
Per això, considerem que s’hauria de preveure, a més de l’increment del nou grup a 
Montilivi per a 1r d’ESO, un altre grup. 
 
Afegim la preocupació pel fet que en la planificació de grups d’ESO no es tenen en 
compte els possibles repetidors, amb la incidència que aquesta variable pot tenir si 
partim de grups amb ràtios màximes.   
 
 

2. “Fer arribar aquestes consideracions a l’Ajuntament de Girona i al Departament 
d’Ensenyament perquè les tinguin en compte.” 


