
                                                   

         

 
 

 
 
 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA CURS 
2018-19 D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 
 
 
La Comissió de Planificació Escolar, després de valorar la programació de l’oferta per al 
curs 18-19 en els ensenyaments obligatoris, 
 

S’acorda: 
 

1. “Presentar a l’Administració les següents demandes:  
 
1.1. Realització de les preinscripcions amb les mateixes normes per a tots els 

centres sostinguts amb fons públics, evitant tancament de grups de pública  
abans de la preinscripció. 
 

1.2. Demanem la dinamització de l’OME, amb la dotació dels recursos humans i 
materials necessaris per afavorir la detecció i distribució equilibrada 
d’alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics de la ciutat. 
Aquesta tasca s’ha de realitzar i garantir durant tot el curs, com a eina per 
prevenir la segregació escolar. 

 
1.3. En relació a l’oferta de P3: 
 

� Manteniment dels grups d’oferta pública de P3,  ja que l’oferta pública de 
places no cobreix  el 100% d’escolarització, especialment constatable en la 
zona 1 (centre) i 2 (oest) de la ciutat. El manteniment del grup serviria per 
rebaixar ràtios en aquest nivell educatiu.  

 
� Blindatge, durant el curs 18-19, de les ràtios màximes establertes als CMC 

(22 alumnes a Dalmau Carles i Santa Eugènia) i als centres proposats per la 
Taula Mixta (23 alumnes a Montfalgars, Àgora i Cassià Costal), com a 
mesura per aconseguir una millor atenció educativa a l’alumnat de 
preescolar. 
 

1.4. En relació a l’oferta de grups de 1r d’ESO:  
 
� Revisió de l’oferta prevista de 46 grups a secundària que, segons el nombre 

d’alumnes de 6è de primària que faran 1r d’ESO (1385) el proper curs, ja 
quedarà a 30 alumnes/grup,  sense comptar possibles repetidors i matrícula 
viva. Per tant, es farà difícil o impossible no elevar la ràtio establerta. 
Considerem necessari programar un grup més a 1r d’ESO: 47 grups per al 
curs 1819.  



                                                   

         

 
� Realització d’un treball d’informació i acompanyament  a les famílies per 

afavorir una bona preinscripció i matriculació en els nous grups previstos a 
l’Institut Ermessenda.   

 
 
1.5.  En relació a la distribució d’alumnat de NESE:  

  
� Detecció de NESE el més aviat possible, amb els suports professionals 

adequats per fer-ho. Reiterem la necessitat d'una feina prèvia dels 
professionals de l'EAP i del traspàs d'informació dels centres d'origen, 
si és el cas, per tal de poder fer una bona distribució en els centres de 
la ciutat.   
   

� Distribució equilibrada d’alumnat amb NESE entre tots els centres sostinguts 
amb fons públics, mantenint la reserva de places de NESE durant el curs 
escolar, amb la intenció de lluitar contra la segregació escolar, situació molt 
preocupant a la ciutat de Girona. Per tant, s’hauria d’ajustar la normativa 
a aquest fi. (art 19.4 del DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics) 

 
� No admissió d’alumnat de NESE fora de termini als centres amb composició 

social més desafavorida.  
 
1.6. En relació a la planificació dels propers cursos escolars:   

 
� Coneixement del calendari per l’elaboració de propostes que s’emmarquen 

dins del procés deliberatiu realitzat el curs passat al municipi, per tal de 
combatre la segregació escolar de la ciutat de Girona.  

 
� Anàlisi de la ubicació dels grups que suposen un important creixement  a 1r 

d’ESO els propers cursos. 
 

� Convocatòria d’una reunió específica amb els representants del Departament 
d’Educació i de l’Ajuntament sobre l’aplicació del nou Decret de l’atenció 
educativa  a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, i les repercussions en 
els centres de la ciutat. 

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

Ajuntament de Girona.” 


