
                                               
 
 

  

         

 
 

 
 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ CURS 
2020-21 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE 
DATA 30 DE GENER DE 2020 
 
La Comissió de Planificació Escolar i Equipaments vol compartir la seva profunda preocupació per 
la manera com es comuniquen les decisions de tancament de grups i centres de la ciutat, ocasionant 
un greu rebombori i reacció per la comunitat educativa.  Volem recordar que aquesta situació  
s’ocasiona per tercer curs consecutiu, i la planificació d’una tendència que pot afectar al tancament 
de grups i centres, s’ha de planificar a mig termini, valorant diversos escenaris i opcions, i cercant el 
consens més ampli dels agents de la ciutat i de la pròpia població escolar afectada.  
 
Aquest és el cas, per exemple, del possible tancament de l'Escola Balandrau amb l'anunciada 
supressió de la seva línia de P3. Que la comunitat educativa sigui informada a finals d'any, a les 
portes de les vacances de Nadal i a escassos mesos de l'inici del procés de preinscripció escolar 
per al curs vinent. Igualment, decisions anunciades com la supressió de línies de P3 en altres 
escoles, enguany, a les escoles Montfalgars i Marta Mata, requereixen també la seva valoració 
pausada, fonamentada amb dades i amb una visió de conjunt.  
 
La Comissió de Planificació Escolar i d’Equipaments del CEM, que conjuntament amb el plenari té 
la voluntat de representar el conjunt de la comunitat educativa, expressa la seva incomoditat per 
esdevenir, any rere any,  un ens amb caràcter reactiu davant d’aquestes decisions. Per això 
reivindica i es compromet  a enfortir el seu caràcter pro-actiu de la Comissió presentant les seves 
pròpies orientacions envers el conjunt de  l’escolarització de la ciutat, i especialment pel que fa a la 
previsió de línies de P3 i 1r d’ESO de cada curs. 
 
Per poder-ho dur a terme, la Comissió ha de rebre les dades i la proposta d’escolarització dels propis 
serveis tècnics del Servei Municipal d’Escolarització durant el primer trimestre de curs, per tal que 
l’ajuntament pugui aportar els criteris i propostes de la Comissió a la Taula Mixta amb el 
Departament, i valorar-ne el retorn que se’n faci. En qualsevol cas el principal interessat en la 
defensa de la millor escolarització possible de la ciutat és la pròpia comunitat educativa i amb el 
suport de l’Ajuntament.  
 
 
De moment, i a l'espera d'elaborar una proposta o de concretar amb més precisió unes orientacions, 
des de la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments es proposa: 
 

S’acorda:  
 

1. “Presentar a l’Administració les següents demandes:  
 

1.1. En relació a la matrícula de P3: 
 



                                               
 
 

  

         

▪ Mantenir, en l'oferta per a la preinscripció del curs 2020/2021, els grups i les línies de 
P3 de totes les escoles públiques de Girona, inclosos els grups de P3 de les escoles 
Montfalgars, Font de la Pólvora i Marta Mata que el Departament d'Educació ha 
plantejat de suprimir. 

▪ Refermar l'acord del Plenari del CEM, en data 29 de gener de 2019, en el 
punt  “Mesures  per  a la programació de les necessitats d’escolarització del curs 
2019-2020": Disminució de la ràtio de P3.  
Aprofitar  la  davallada de  natalitat  per  reduir  les  ràtios  de  P3.  Reduir  a 
23,  a  tots  els  centres  amb  l’excepció  dels  de  màxima  complexitat  públics on es 
demanaria una ràtio de 20”. 
 

1.2. En relació a la matrícula de secundària: 
 

▪ Pel que fa als grups de 1r d’ESO, donat que hi ha un increment d’alumnat que passa 
de 6è a 1r a la ciutat, la comissió proposa incrementar una línia a la ciutat. En aquest 
cas correspondria a l’Institut Narcís Xifra, per anar restablint la seva situació. 
Consolidar la 3a línia a l’institut, evitant la creació de bonys rotatius als instituts de la 
ciutat.  

▪ Dotar de més recursos als instituts per tal de poder fer front a l’augment d’alumnat i a 
l’atenció de nouvinguts a la ciutat. Augmentar les ajudes pel transport escolar de la 
ciutat. 
 

1.3. En relació als acords aprovats per Plenari del Consell Municipal d’Educació 

 
▪ Reivindicar el paper del CEM, com un espai òptim per a debatre i planificar l'oferta 

educativa de la ciutat, ja que tots els sectors de la comunitat educativa hi tenen 
representació, alhora que disposa d'espais de treball (comissions) per a tractar 
aquestes qüestions amb suficient temps i  anticipació, i no a partir d'anuncis i 
decisions preses..  
 

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