
                                               
 
 
  

         

 

 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ I 
MATRICULACIÓ ESCOLARS CURS 2021-22 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 15 
DE JULIOL DE 2021 
 
La Comissió de Planificació ha valorat les dades resultants del procés de preinscripció i matriculació 
Curs 2021-22 a fi de per poder fer una proposta entorn a l’oferta del curs 21-22 d’educació infantil-
primària i secundària, 
 
S’acorda: 
 

1- Presentar al Departament d’Educació, a través dels serveis territorials, les següents 
consideracions:  

 
1.1 En relació a la preinscripció de P3: 

 Valorar positivament  la disminució de ràtio aplicada en preinscripció i matrícula pel 
curs 2021-2022, i esperem que es pugui consolidar en els propers cursos. Així com 
el percentatge d’infants que han accedit a places d’escola en primera o altres opcions 
aplicades. 

 Evitar els propers cursos la rotació dels bonys negatius de grups de P3 per diferents 
escoles. Estudiar una distribució de línies d’infantil a la ciutat de Girona que permeti 
estructurar una planificació estable a mig termini. 

 Reconsiderar la decisió del Departament d’Educació de treure el concert del P3 a 
l’escola Sagrada Família. L’escola forma part d’un centre i sector d’alta complexitat 
amb un fort caràcter social. Es sol·licita poder valorar de nou el cas, a l’espera de 
poder presentar, per part del CEM durant el primer trimestre del curs 2021-2022, una 
proposta de model d’escolarització de Girona Est. 

 Sol·licitar es tinguin en compte, a les Comissions de Garanties d’Admissió, els criteris 
per a l’assignació de l’alumnat fora termini durant la matrícula viva establerts per la 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments. 
 

1.2 En relació a la preinscripció a 1r ESO 

 Lamentar un any més la saturació de les línies de secundària de la ciutat. I confirmar 
la necessitat de crear un nou grup a la ciutat, tal i com ja havia avançat aquest Consell, 
per evitar sobresaturació al llarg de la secundària. 

 Revisar les adscripcions dels centres de primària als de secundària de cares a 
promoure una distribució més equilibrada de l’alumnat a la ciutat i revertir els 
processos de segregació que es puguin produir. Valorar alguns casos concrets que 
en la preinscripció d’aquest any s’hagin pogut donar de segregació segons l’origen 
de l’alumnat.  
 

1.3 En quan a la reserva de les places de tipologia NEE.  

 Garantir que les places vacants de NEE obtingudes a partir de la reserva en l’oferta 
del procés de preinscripció i la demanda inicial es mantinguin al llarg del curs escolar 
per atendre els fora de termini i/o la matrícula viva. 

 Sol·licitar que la reserva de places de tipologia NEE es realitzi valorant la complexitat 
de cada centre educatiu, fent una reserva per a cadascun dels centres i que s’ajusti 
el màxim possible al nombre de casos prèviament detectats a la ciutat 

 Per tal de complir la normativa que impulsa el nou decret d’admissió respecte a la 
detecció d’alumnat NEE, caldria un increment dels recursos entre els serveis 
destinats a aquesta tasca. 
 



                                               
 
 
  

         

 
 

 
 
 

 
1.4 En quan a les condicions d’escolarització 

 Incrementar el suport a la preinscripció telemàtica a les famílies, després de constatar-
ne la necessitat, tot i l’acompanyament que s’ha donat aquest curs. 

 Elaborar una proposta de millora del transport públic i escolar de la ciutat per facilitar 
la mobilitat dels estudiants i les seves famílies de cares a generar més opcions 
favorables d’escolarització  

 
 

2- Trametre aquest acord a les següents institucions: Serveis Territorials del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Girona així com al Servei d’Educació i el de 
Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona.” 

 
 
 


