
                                                   

         

 
 

 
 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ ALS RESULTATS DEL 
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-21 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 
DATA 16 DE JULIOL DE 2020  
 
 
La Comissió de Planificació Escolar, després de valorar les dades facilitades sobre 
preinscripció per al curs 20-21 

Conclou:  

a) Hi ha alguns resultats de la preinscripció en alguns centres, sorprenents i no 
esperats. Preocupen especialment les dades de preinscripció de l’Escola 
Balandrau i Institut Narcís Xifra. 

b) Arrel de l’experiència d’aquests dos cursos, es constata que els conflictes de 
planificació oberts i mediàtics, sense un consens previ, els que n’acaben sortint 
perjudicats són els centres educatius afectats.  

c) A infantil, i especialment a la secundària han resultat alguns casos molt 
desequilibrats, uns centres amb força excedent de sol·licituds i altres amb 
bastant  baixa sol·licitud. Caldrà fer una tasca important de reequilibrar els 
resultats.  

d) No retallar cap línia de P3 ni de 1r d’ESO com a conseqüència del resultat del 
procés de preinscripció. I més donada la incertesa de les ràtios a adoptar pel 
curs vinent. 

e) Les adscripcions tant obertes a la secundària, sense fer cap altra actuació, no 
tenen pràcticament cap efecte positiu per reordenar la preinscripció. 

f) Malauradament s’han confirmat els pronòstics del Consell respecte a la baixa 
preinscripció de l’Institut Narcís Xifra, en contra del que plantejava el 
Departament. Donat que no ha estat una opció preferencial per les famílies 
provinents de l’escola Balandrau. La baixa preinscripció de l’Institut Narcís Xifra 
confirma que no s’han produït els canvis oportuns i promesos al centre, ni 
l’acompanyament adequat a les famílies de la zona. 

g) Constatar que el procés de la preinscripció telemàtica pel curs 2020-21 ha 
resultat prou bé per les circumstàncies amb que s’ha hagut de fer gràcies a la 
col·laboració dels centres educatius i les diferents administracions.   

 

 

 



                                                   

         

S’acorda:  
 

1. “La necessitat de realitzar una prèvia, consensuada i adequada planificació de 
les línies de la ciutat a fi de garantir l’equitat, i l’equilibri de resultats als centres 
de la ciutat, durant el primer trimestre del curs vinent.  

2. Donar resposta als temes pendents de la planificació educativa de sectors de la 
ciutat. Dotar d’un projecte potent i adient a l’Institut Narcís Xifra. 

3. Mantenir totes les línies de la ciutat i revisar a la baixa les ràtios de tots els 
centres de la ciutat, aprofitant la davallada de natalitat.  

4. Planificar i millorar la tasca d’informació i acompanyament a les famílies per 
afavorir una bona preinscripció i matrícula, amb la participació de tots els 
agents socioeducatius.  

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


