
 

 
NOTA DE PREMSA 
 

El 97,8% dels alumnes de P3 i el 96,1% de primer d’ESO 
han entrat en algun dels centres que ha sol·licitat 
 
 
A P3, el 90,6% de les peticions de les famílies han obtingut plaça al centre 
demanat en primera opció i el 97,8%, en algun dels centres sol·licitats. 
 
Pel que fa a primer d’ESO, el 89,1% de les famílies ha entrat al centre que 
ha demanat en primera opció i el 96,1% en algun dels centres sol·licitats. 
 
Segons les dades d’assignació final, totes les famílies de la ciutat que han 
sol·licitat plaça només als centres públics, han obtingut una plaça pública.  
 
A partir d’avui, i durant tres dies, les famílies poden consultar les places 
vacants i sol·licitar canvi de plaça d’assignació d’ofici a les subcomissions 
de garanties d'admissió. 
 
 
 
 
De cara al proper curs 2016-2017, el Consorci d’Educació de Barcelona ha adequat 
l’oferta educativa a la demanda per garantir que tots els alumnes de la ciutat que ho han 
sol·licitat puguin tenir una plaça en una escola pública del seu barri o districte. Tal i com 
es va informar fa un parell de setmanes, amb aquest objectiu s’ha modificat l’oferta 
inicial i s’han ampliat 11 grups a P3 i 6 a primer d’ESO.  
 
Seguint el calendari de preinscripció establert, el 17 de maig es va publicar l’oferta final 
de places i el passat 20 de maig les famílies van poder conèixer el centre assignat. 
 
 
 
Dades d’assignació final a P3 
 
A P3, de les peticions de les famílies en el procés de preinscripció, un 90,6 % entra en 
la primera opció i fins a un 97’8 % en algun altre dels centres sol•licitats. S’han fet un 
total de 279 assignacions d’ofici, que representen el 2,2% de les preinscripcions. 
Segons les dades d’assignació final, que són similars a les del curs passat, a la ciutat 
encara hi ha 1.523 places vacants, un total de 382 a les escoles públiques.  
 
Per tal d’adequar l’oferta educativa a la demanda, amb la modificació de grups en 
l’oferta inicial, el  proper curs 2016-2017 les escoles de la ciutat tindran un total de 
2.224 grups d'infantil i primària, dels quals 50 (el 2,2%) seran grups addicionals. En el 
cas de P3, d’un total de 260 grups, 7 seran addicionals, 4 menys que el curs 2015-
2016. Aquests grups addicionals es concentren als districtes de l’Eixample, Sant 
Andreu, Sant Martí i Gràcia. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Dades d’assignació final a primer d’ESO 
 
Pel que fa al primer curs d’ESO, de les peticions de les famílies que han demanat plaça 
pública en el procés de preinscripció, un 89% entra en la primera opció i fins a un 96,1% 
en algun altre dels centres sol·licitats. S’han fet 183 assignacions d’ofici i als centres 
públics encara hi ha 104 places vacants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10 subcomissions territorials de garanties d'admissió 
 
A partir d’avui i durant tres dies -dimarts 24, dimecres 25 i dijous 26 de maig- les 
subcomissions de garanties d'admissió dels ensenyaments de segon cicle d'educació 
infantil, primària i secundària obligatòria (3-16 anys) disposen de la informació de les 
places vacants que han quedat a la ciutat i atendran les reclamacions o la sol·licitud de 
canvi de plaça d’assignació d’ofici de les famílies. 
 
A Barcelona hi ha una subcomissió territorial de garantia d’admissió a cadascun dels 10 
districtes de la ciutat. Les seus d’aquestes subcomissions, que es poden consultar al 
web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat), estan obertes els tres 
dies de 9.30 a 13 h, i avui dimarts, 24 de maig, també ho està a la tarda, de 16 a 18 h. 
 
Les comissions de garanties d’admissió, presidides per la inspecció educativa, vetllen 
per la transparència del procés de preinscripció i el compliment de la legalitat. També 
faciliten l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i la 
distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
 
 
 
Barcelona, 24 de maig de 2016 
 


