Comissió de Planificació Escolar i Equipaments
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2018-19
La Comissió de Planificació Escolar, després de valorar les dades facilitades sobre preinscripció
per al curs 18-19
S’acorda:
1. “Presentar a l’Administració les següents demandes:
1.1.

En relació a la preinscripció de P3:



Valora molt positivament que, des de l’OME i Serveis Socials, s’hagi fet, previ a la
preinscripció, un treball de contacte amb les famílies d’alumnes no escolaritzats en
centres bressol per facilitar la seva incorporació a l’escola.



Constata amb sorpresa que no s’hagi respectat la proposta plantejada al gener per
la Taula Mixta, de ràtios a 23 alumnes en les escoles Àgora, Montfalgars i Cassià
Costal, ja que l’oferta ha estat de 25 places.



Demana que es revisi la redistribució de places en una mateixa zona entre centres
que presenten importants diferències entre oferta i demanda.



Reitera la petició de no tancar cap grup públic abans de la preinscripció i que els
ajustaments, si són necessaris, es realitzin després de la preinscripció entre tots els
centres sostinguts amb fons públics. Observem notables variacions entre oferta i
demanda en alguns centres, tant públics com concertats; és el cas del tancament
d’un grup de P3 públic a l’escola Cassià Costal, tot i tenir una important
preinscripció, i mantenir les línees al centre concertat Bell-lloc, tot i la baixa
demanda. En aquets sentit, demanem que les dades d’aquesta preinscripció
serveixin per a la previsió del curs 19-20.

1.2.

En relació a l’oferta de grups de 1r d’ESO:



Lamenta que no s’hagi fet un treball previ d’informació i acompanyament a les
famílies per afavorir una bona preinscripció en els nous grups previstos a l’Institut
Ermessenda i que, en conseqüència, hi hagi moltes places no cobertes en primera
opció.



Sol·licita que la reassignació de l’alumnat als centres no es resolgui augmentant
ràtios de la zona amb més demanda, sinó que serveixi per reequilibrar els grups de
la ciutat.

1.3.

En relació a la distribució d’alumnat de NESE:



1.4.

Tot i que la Comissió té coneixement de que s’està treballant en la recollida
d’informació, no s’ha pogut fer una valoració al respecte perquè encara no es
disposa de les dades d’alumnat NESE i de l’assignació efectiva als centres.
En relació a la planificació dels cursos escolars:



Sol·licita transport per accedir als centres públics assignats quan queden allunyats
del domicili familiar.



Proposa que la Taula Mixta i les Comissions de garanties d’admissió de l’alumnat
pugui aplicar els següents criteris en l’assignació de les places:
 No ampliar ràtios en els centres si queden places vacants en d’altres.
 Distribució equilibrada d’alumnat amb NESE entre tots els centres sostinguts
amb fons públics.
 Mantenir la reserva de places NESE almenys fins a l’inici del curs escolar
amb la intenció de lluitar contra la segregació escolar.
 No admissió d’alumnat de NESE fora de termini als centres amb composició
social més desafavorida.

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

