
                                                  

         

 
 

ACORD SOBRE LES DADES D’ESCOLARITZACIÓ INICI CURS 2015-2016 APROVAT EN SESSIÓ 
PLENÀRIA EL 10 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
La Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Municipal d’Educació ha valorat 
les dades d’escolarització per al curs 2015-2016 presentades per l’’Oficina Municipal 
d’Escolarització en base a les dades aportades pel Departament d’Ensenyament en data 16 
d’octubre de 2015. 
 
A escoles bressol: 

• S’aprofita bé l’oferta de places, que representen un 25% del padró. 

• Per saber si s’hauria d’incrementar l’oferta de places públiques, es podria estudiar el 
nombre de famílies que queden en llistes d’espera. 

 
A educació infantil i primària: 

• Es manté el mateix nombre de grups que els curs anterior (50).  

• En aquests moments, no hi ha cap vacant a 6è i, per tan, si hi ha noves peticions, això 
comportarà incrementar ràtios.  

• Les vacants existents als diferents cursos visualitzen desequilibris importants entre 
centres. 

• La distribució d’alumnat amb NEE mostra percentatges molt desiguals entre centres  
públics i concertats, i dins de cada un dels grups hi ha diferències notables entre centres.  

 
A educació secundària: 

• Previsió d’ocupació alta els propers cursos.  

• Recollir més dades de matrícula, d’aules d’acollida i d’USEE per continuar el treball de la 
comissió. 

 
Un cop feta la valoració, els membres de la comissió es proposen treballar una sèrie de temes 
durant aquest curs. 
 
 
S’aprova: 
 

 
1. “Treballar el mapa escolar de Girona, analitzant les dades del padró i la projecció dels 

grups per al proper curs escolar 2016-2017. 
 

2. Analitzar la visualització de projectes existents a les escoles i la percepció externa que 
generen, com a estratègia per prestigiar-les.  

 
3. Plantejar l’ampliació i/o construcció d’aules o centres per atendre el creixement de 

matrícula a secundària.  
 

4. Reforçar el seguiment de la matrícula de tot l’alumnat amb places assignades a 1r 
d’ESO, com a mesura per garantir la previsió de les ràtios establertes. 

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

de Girona.” 
 
 
 


