
                                               
 
 
  

         

 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ A LES PROPOSTES DE 
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA PEL CURS 2022-23, APROVAT EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 
DIA 2 DE MARÇ DE 2022 
 
La Comissió de Planificació en el Ple del Consell, celebrat el passat 15 de juliol de 2021, va presentar 
una proposta d’acord on es recollia la valoració de la disminució de les ràtios a P3, sol·licitant que 
aquesta es mantingués en els propers cursos. Es proposava, a més, evitar la rotació dels bonys 
negatius de grups a P3 i l’estudi  d’una distribució de línies d’infantil a la ciutat de Girona que 
permetés estructurar una planificació estable a mig termini.  
 
La Comissió de Planificació ha valorat l’estat actual de l’escolarització a fi de per poder fer una 
proposta entorn a l’oferta del curs 22-23 d’educació infantil-primària i secundària.  
 
Amb la valoració de la informació del retorn de la Comissió de Participació de la Taula Local de 
Planificació i la de la mateixa Taula i seguint amb la línia de la proposta presentada en el Ple del 15 
de juliol de 2021, exposa que, a fi de poder treballar entorn la segregació,  
 
S’ACORDA: 
 

1. “Valorar positivament la reducció de ràtios a P3 a 20 alumnes (19 als centres de màxima 
complexitat), tant en la pública com en la concertada, i es demana que es mantingui estable 
en el temps. 

2. Vigilar la sobre-oferta de places de P3 en la planificació ja que pot ser contraproduent en la 
lluita contra la segregació. Estudiar si fos convenient de reduir algun grup de P3  atenent als 
criteris acordats en plenaris anteriors pel mateix CEM i així evitar la reducció de grups 
segons la demanda de la pre-inscripció. 

3. Valorar com a insuficient la proposta de grups de 1r d’ESO per la secundària. Tenint encara 
unes ràtios molt elevades, amb quasi 30 alumnes per grup de mitjana es redueix un grup en 
total a la  ciutat. Això fa preveure de continuar amb una sobresaturació d’alumnat als grups 
dels centres de secundària.  

4. Estudiar reduir la ràtio a la secundària a 28 infants per grup, per millorar l’atenció, seguir la 
lògica de les accions empreses a P3, i tenir més eines per millorar l’equitat educativa. 

5. Estudiar la situació de la secundària a mig termini per saber com s’encararà el futur, de 
manera planificada, atenent debats de reordenació, zonificació i adscripcions. 

6. Demanar al Departament d’Educació que agilitzi el poder disposar de les orientacions i els 
instruments per fer efectives les mesures contingudes en el nou Decret de Planificació 
educativa i d’admissió d’alumnat, que justament fa un any que va ser aprovat i publicat. 

7. Sol·licitar als Serveis Territorials del Departament d’Educació que per  a les properes 
convocatòries de la Comissió de Participació en la programació de l’oferta educativa de 
Girona, on hi participen representants del CEM, s’acompanyi l’ordre del dia i la documentació 
necessària per poder valorar prèviament els punts a debatre  

8. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Girona.” 

 
 
 


