
                            

     

 
 

ACORD SOBRE ELS RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR A EDUCACIÓ INFANTIL, 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PER AL CURS 2016-2017 , APROVAT EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 7 
DE JUNY DE 2016 

 
La Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Municipal d’Educació ha valorat 
la preinscripció a educació infantil, primària i secundària per al curs 2016-2017 i fa les següents 
observacions: 
 
P3 
• Les dades reals de la preinscripció han provocat reajustaments que suposen no aplicar la 
baixada de ràtios prevista abans de la preinscripció a tots els centres públics. 
 

• Es manté ràtio per sota dels 20 alumnes a l’Escola Carme Auguet , Font de la Pólvora i Vilar-
roja. La ràtio de 20 alumnes es manté a les Escoles Cassià Costal, Mare de Déu del Mont, 
Dalmau Carles, Montfalgars, Santa Eugènia i Fedac Pont Major. S’incrementa la ràtio en els 
centre públics, de 23 a 24 alumnes, per atendre la demanda pública i equilibrar zones. S’arriba 
a ràtio de 25 alumnes a les Escoles Balandrau, Domeny i Taialà, tot i que s’havia previst una 
ràtio de 23.  
 

• Es recorda que és un tracte desigual entre els centres sostinguts amb fons públics el fet què, 
abans del període de preinscripció, es mantingui tota l’oferta de grups als centres concertats i es 
tanquin grups de P3 als centres públics.  

 
Resta de cursos (P3-6è) 
Es valora l’increment de demanda a 5è com una possibilitat que aprofiten les famílies per 
canviar d’escola pensant en els instituts que hi tenen adscrits per realitzar els estudis de 
secundària. 
  
1r d’ESO 
Es produeix un important increment de sol·licituds respecte al cus anterior i l’augment de 
preferència dels centres concertats respecte als públics. Igualment, continua la tendència de 
preferència als instituts ubicats al centre de Girona, públics i concertats. 
 
 
La Comissió de Planificació Escolar, després de valorar les dades de preinscripció per al curs 
2016-2017:  

 

• Expressa la seva preocupació per la situació actual de sobreràtios als grups de 1r 
d’ESO, que normalitza la possibilitat d’incrementar el 10% de l’alumnat, mesura que 
creiem que s’hauria d’aplicar només amb caràcter excepcional. 
 

• Constata la falta de planificació per part del Departament d’Ensenyament, que s’ha 
evidenciat amb el dèficit de places necessàries a 1r d’ESO per al proper curs i que 
continuarà els següents, en una previsió de 7 cursos, en què es produirà un augment 
demogràfic molt important en aquest nivell educatiu.  

 

• Insisteix especialment en la necessitat d’una atenció adequada a tot l’alumnat, que no ha 
de sortir perjudicat per les circumstàncies concretes d’un augment demogràfic que, 
d’altra banda, ja estava anunciat estadísticament en anys anteriors. La falta de 
planificació educativa no s’ha de contrarestar amb la voluntarietat dels professionals sinó 
amb un augment dels recursos. 

 
 



                            

     

 
S’acorda:   
 

1. “Instar els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’Ajuntament de Girona a promoure i a 
aplicar mesures excepcionals per pal·liar la situació de sobreràtios.  

 
2. Demanar la creació d’un centre per al curs 2017-2018, com a mínim de 4 línees de 1r 

d’ESO. Es proposa ubicar-lo a l’espai situat a l’entorn del Pavelló de Palau, que és 
terreny municipal i té l’avantatge de comptar amb la disponibilitat d’aquestes 
instal·lacions esportives, així com la proximitat del transport públic.  

 
3. Trametre aquest acord a les institucions següents: Serveis Territorials d’Ensenyament 

de Girona i Ajuntament de Girona.” 


