
                                               
 
 
  

         

 
 
 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA EN RELACIÓ AL PROCÉS DE 
PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2023-24, APROVAT EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 23 
DE GENER DE 2023  
 
La Comissió de Planificació ha valorat les dades actuals de la matrícula a la ciutat de Girona 
facilitades per l'Oficina Municipal d'Escolarització a fi de per poder fer una proposta entorn a l’oferta, 
el mapa i les adscripcions del curs 23-24 d’educació infantil-primària i secundària. 
La Comissió, ja en el Plenari del 2 de març de 2022, va presentar una proposta d'acord on es 
valorava com a insuficient la proposta de grups de 1r d’ESO presentada per la secundària i 
sol·licitava l'estudi de la reducció de la ràtio a secundària a 28 infants per grup, a fi de millorar 
l’atenció, seguir la lògica de les accions empreses a i3 i disposar de més eines per millorar l’equitat 
educativa. A més, proposava l'estudi de la situació de la secundària a mig termini, de manera 
planificada i atenent debats de reordenació, zonificació i adscripcions. 
Tanmateix, en el Ple del 10 de desembre del 2020, a proposta de la Comissió de Planificació Escolar 
i Equipaments, per tal d’afavorir la lluita contra la segregació escolar i facilitar l’equitat escolar en 
l’accés i en el resultat, es va aprovar el canvi de zonificació d'infantil-primària a la ciutat de Girona. 
Presentant un nou mapa escolar. 
 
Recollint la proposta d'acord del 2 de març de 2022 i seguint en la línia de treball d’afavorir la lluita 
contra la segregació escolar i facilitar l’equitat escolar en l’accés i en el resultat, d'acord amb la 
valoració de les dades de la matrícula actual a la ciutat i la previsió del nou procés de preinscripció i 
matriculació curs 2023-24 i les propostes sorgides i debatudes en el marc de la Taula Local de 
Planificació treballades a la Comissió de Planificació del CEM, la Comissió recull les consideracions 
i propostes següents: 
 
 
 Que els 47 grups d’i3 a ràtio 20 o 19 és adequada. 
 Que l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional 

és una bona proposta pel centre i que pot donar oportunitats noves a la ciutat i àrea 
d’influència, tot i així, es lamenta l’històric que ens ha dut a prendre aquesta decisió, 
considerant que s’hauria d’haver planificat amb temps, des del moment en què es va 
començar decidir la creació d’instituts nous a municipis limítrofs, que va ser el principal 
desencadenant. 

 Es lamenta que fins ara no hi hagi hagut informació clara i amb antelació que pogués fer 
preveure aquesta situació. 

 Que l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra no ha d’implicar la reducció de grups d’ESO a 
la ciutat de Girona. 

 Que si la planificació indica que el millor és una reducció de grups per un equilibri territorial, 
no només afecti als centres públics. I en aquest sentit es reclama que es publiqui el Decret 
de Centres Concertats, per tal de dotar-nos d’eines per fer una planificació conjunta, que és 
el que exigeix el Decret d’admissió en vigor des de fa un curs. 

 Demanem que a l’oferta final hi hagi una ràtio de 28 infants per cada grup d’ESO.  
 Després del debat i treball fet per la Comissió de Planificació del CEM, es proposa l’aprovació 

i aplicació del nou mapa de zonificació de secundària presentat per la regidoria i amb els 
estudis fets (doc. Annex). Amb el compromís de revisar-ne cada any la idoneïtat del mateix, 
però mantenint el mateix model aprovat enguany. Es demana el compromís de revisió anual 
al Departament d’Educació . 



                                               
 
 
  

         

 Demanem que es modifiqui el quadre d’adscripcions per ajustar-lo al Decret d’admissió, que 
creïn itineraris clars (reduint opcions de cada centre de primària a la secundària), que 
garanteixin composicions homogènies en tots els centres, vetllant pel no repartiment dels 
NEE únicament, sinó de tot l’alumnat per dotar d’igualtat d’oportunitats a tots els infants. Ha 
d’estar ajustat al mapa de zonificació aprovat, creant els itineraris dintre de cada una de les 
dues zones establertes de secundària. 

 Des de la Regidoria, el Departament i el CEM hem d’explicar i fer campanyes informatives 
per a centres i famílies dels valors d’aquesta proposta, en criteris d’equitat i garantir la igualtat 
d’oportunitats per a tots els infants. 

 Es demana acompanyament i transport per l'alumnat del Pont Major cap al centre de 
secundària corresponent, així com una xarxa de transport públic pensat i dimensionat a les 
noves estratègies de lluita contra la segregació, acord derivat del Pacte contra la segregació 
a la ciutat de Girona i com a mesura contemplada en el Pla per a l’Equitat Educativa a Girona. 

 

Així doncs S'acorda: 

1-"Que el Departament d'Educació reculli totes les consideracions i propostes fetes en aquest 
acord per a la planificació i desenvolupament del procés de preinscripció i matriculació del curs 
2023-2024" 

 

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