
                                                  

         

  
 
ACORD SOBRE LES DADES DE LA PREINSCRIPCIÓ AL CURS ESCOLAR 2017-2018 
APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE DATA 7 DE JUNY 
DE 2017 

 
La  Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Municipal d’Educació, en 
finalitzar el curs 2016-2017, vol deixar constància de les següents observacions: 
 

1- Aquesta Comissió s’ha reunit sempre amb voluntat de participació i reflexió per part de 
tots els seus membres, representants de diferents sectors de la comunitat educativa de 
la ciutat. S’ha treballat amb el convenciment de què una visió plural i diversa no 
solament és necessària sinó que complementa la mirada estrictament tècnica que se’n 
deriva de les dades objectives de padró, preinscripció i matriculació, conscients de què 
la planificació és un valor afegit que implica analitzar i avançar-se, per prevenir i millorar 
la planificació escolar de la ciutat.  

 
2- Aquesta Comissió lamenta que no s’hagi pogut treballar de la millor manera possible per 

no disposar de dades, per ser-ne insuficients, o per manca de documentació 
complementària. És per aquests motius, i amb la intenció de contribuir a la millora de la 
planificació escolar de la ciutat, que demanem que s’agilitzi el traspàs d’informació en el 
proper curs 17-18.    

 

S’acorda: 

 
1. “Demanar a l’Administració, davant el desajustament entre l’oferta i la demanda de 

places, en alguns centres de primària i de secundària, una anàlisi d’aquests resultats, 
per promoure accions que evitin la seva persistència.  
 

2. Engegar un treball específic amb la comunitat educativa de l’Institut Ermessenda, veient 
les preocupants dades de preinscripció al centre, del qual han quedat sense cobrir, en 
primera opció, 90 vacants de les 147 places ofertades a 1r d’ESO. Són dades que 
evidencien la desconfiança de les famílies envers la solució d’ampliació de 3 línees amb 
la divisió dels centre en dos subseus, fet del qual la Comissió ja va alertar en el Plenari 
de febrer de 2017.  
 

3. Facilitar, com a mesura excepcional, el transport escolar a l’alumnat assignat a les aules 
de l’institut Ermessenda situades provisionalment a Can Prunell, amb parada en el 
mateix centre, per tal de garantir la seguretat vial de l’alumnat.  
 

4. Reiterar la petició, ja expressada i acceptada al plenari del 10 de novembre de 2016, de 
la modificació de criteris per determinar l’alumnat amb NEE, aplicats als cursos 15-16 i 
16-17. Sense aquestes dades, la Comissió no pot fer la comparativa amb els criteris 
vigents actuals ni fer un informe de valoració d’aquest factor cabdal per la distribució 
equilibrada d’alumnat amb NEE entre tots els centres de la ciutat. 
 

5. Presentar la petició d’inici urgent d’un procés de treball encaminat a reduir la segregació 
escolar als centres de la ciutat, amb la participació de representants del Departament 
d’Ensenyament. 
 

6. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Ensenyament i Ajuntament 
de Girona.” 


