
 

NOTA DE PREMSA 

406 centres educatius inicien la preinscripció del 
curs 2016-2017 a Barcelona 
 

 406 centres amb ensenyaments obligatoris, 231 públics i 175 
concertats, iniciaran la preinscripció del curs 2016-2017 a Barcelona 
el proper 30 de març. 

 
 Per al curs 2016-2017 s’ofereixen un total de 178.795 de places 

escolars a la ciutat: 75.815 en centres públics i 102.980 en centres 
concertats. 
 

 El proper curs entren en funcionament 3 nous centres públics i un 
altre centre, l’Escola Can Fabra, estrena nou edifici. 
 

 Un any més, el web del Consorci d’Educació edubcn.cat ofereix a les 
famílies informació sobre la preinscripció i matrícula a Barcelona. 

 
 
A la ciutat de Barcelona, el Consorci d’Educació és l’organisme que programa l’oferta 
educativa, que té per objecte establir les necessitats d’escolarització per garantir el dret 
a l’educació de tothom, harmonitzant-lo amb els drets individuals dels alumnes i de les 
mares, pares o tutors. Aquesta programació ha de garantir una adequada i equilibrada 
escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques que propiciï la 
cohesió social. 
 
A Barcelona la davallada del padró del nombre d’alumnes a l’entrada del sistema 
escolar no ha estat tan significativa com a la resta de poblacions catalanes. Però si s’ha 
un increment d’adolescents en el canvi d’etapa de primària a l’ensenyament secundari 
obligatori, que està en consonància amb el que s’ha produït en general al sistema 
educatiu públic de Catalunya.  
 
Un total de 406 centres amb ensenyaments obligatoris, 231 públics i 175 concertats, 
iniciaran la preinscripció del curs 2016-2017 a Barcelona el proper 30 de març.  
Segons el calendari de preinscripció, del 30 de març al 7 d’abril les famílies amb fills i 
filles entre 3 i 16 anys que inicien la seva escolaritat al segon cicle d’educació infantil, a 
l’educació primària i a la secundària obligatòria hauran de presentar la sol·licitud de 
preinscripció als centres. 
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Per al curs 2016-2017 els centres públics i concertats de la ciutat de Barcelona 
ofereixen ha un total de 178.795 places de segon cicle d’educació infantil, educació 
primària i secundària obligatòria. En el cas de P3, curs en el qual les famílies 
matricularan els seus fills per primera vegada, s’ofereixen 13.334 places sufragades 
amb fons públics. Pel que fa al primer curs de l’ESO, s’ofereixen 14.127 places. 

 
Nous centres 
 
Tres nous centres 
El curs 2016-2017 entren en funcionament a Barcelona tres nous centres públics: 
l’Escola La Sagrera (Sant Andreu), l’Escola Entença (L’Eixample) i l’Institut Maria 
Espinalt (Sant Martí). Les dues escoles inicien la seva activitat amb dos grups de P3 i 
l’institut ho farà amb tres grups de primer d’ESO.  

El proper mes setembre també està prevista la inauguració del nou edifici de l’Escola 
Can Fabra (Sant Andreu). 

 

Oferta inicial  

Per al curs 2016-2017 s’ofereixen a la ciutat de Barcelona un total de 178.795 places 
escolars (4.915 grups): 75.815 en centres públics i 102.980 en centres concertats. 
D’aquests, 13.759 places (554 grups) són de P3 (nascuts l’any 2013) i 14.220 places 
(479 grups) a primer d’ESO. 
 
 
Oferta inicial a P3 
      
         Oferta i demanda a P3 

  
centres 

 
grups 

capacitat 
places 

previsió 
matrícula 

centres públics       167       252 6.209 5.933 

centres concertats  159  302 7.550 6.727 

total 326 554 13.759 12.660 

                      
 
S’incrementen tres línies i un grup addicional. Per necessitats d’escolarització, tres 
centres públics de la ciutat incrementen una línia estructural: l’Escola Ignasi Iglésias 
(Sant Andreu), l’Escola La Mar Bella (Sant Martí) i l’Escola Poblenou (Sant Martí). A 
més, l’Escola Poble-sec (Sants-Montjuïc) acull un grup addicional. 
 
La ràtio es redueix a 22 alumnes a les escoles d’alta complexitat socioeconòmica. 
La programació de l’escolarització a P3 es realitza a partir d’una ràtio màxima de 25 
alumnes grup. En entorns d’alta complexitat les ràtios de grups de P-3 queda a 22 
alumnes, per tal de donar el màxim d’oportunitats a aquells alumnes que l’entorn no els 
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és favorable. De les 125 escoles públiques d’infantil i primària de la ciutat, 24 escoles 
d’alta complexitat socioeconòmica tenen la ràtio de P3 reduïda a 22 alumnes per grup.  
 
Oferta inicial a 1r d’ESO 
 
        Oferta i demanda a 1r ESO 

 
  

centres 
 

grups 
capacitat 

places 
previsió 

matrícula 

centres públics  64  176 5.148 5.146 

centres concertats 139  303 9.072 8.769 

total 203 479 14.220 13.915 

 
 
S’incrementen dos línies i quatre grups addicionals. Per necessitats 
d’escolarització, dos instituts públics de la ciutat incrementen una línia estructural: 
l’Institut Serrat i Bonastre (Gràcia) i l’Institut Príncep de Girona (Horta-Guinardó). Quatre 
centres més acullen un grup addicional: l’Institut Ausiàs March (Les Corts) i l’Institut 
Flos i Calcat  (Nou Barris), l’Institut Pablo Ruiz Picasso (Nou Barris) i l’Institut Doctor 
Puigvert (Sant Andreu). 
 
A l’ESO la programació es realitza a partir d’una ràtio màxima de 30 alumnes grup. Cal 
fer esment que hi comptem els alumnes repetidors, és per aquest motiu que hi ha molta 
més complexitat en donar unes dades concretes. 
 
La ràtio es redueix a 27 alumnes als instituts en entorns desafavorits. Pel que fa 
als entorns d’alta complexitat, per tal de donar el màxim d’oportunitats a aquells 
alumnes que l’entorn no els és favorable, els 18 instituts d’alta complexitat 
socioeconòmica de la ciutat tenen la ràtio de 1r d’ESO reduïda a 27 alumnes per grup. 

 
 
Seguiment informatiu del procés de preinscripció 
 
Amb l’objectiu d’informar i donar suport a les famílies i als centres educatius de la ciutat 
al llarg de tot el procés de preinscripció i matrícula, el Consorci d’Educació de Barcelona 
ofereix la seva pàgina web de preinscripció i matrícula edubcn.cat. 
 
A la pàgina es pot consultar informació sobre aspectes específics relacionats amb el 
procés de preinscripció i matrícula a la ciutat de Barcelona, com les dates de portes 
obertes als centres, les àrees d'influència i les adscripcions entre centres educatius, i el 
cercador de centres de la ciutat. Així com aspectes més generals del procés, com els 
passos que cal fer o l’accés a l’imprès de sol·licitud de preinscripció. 
 
 
 
Barcelona, 17 de març de 2016 


