
 

NOTA DE PREMSA 
 

La programació del Consorci d’Educació de Barcelona ha 
garantit que un 91% dels alumnes de P3 ha entrat en primera 
opció al centre sol·licitat 
 
 
A P3, amb una oferta inicial de 13.697 places, s’han presentat 12.807 sol·licituds 
 
Respecte les ràtios a P3, hi ha 57 centres que tenen una ràtio inferior a 25 
alumnes per aula 
 
Es reduirà la ràtio a 27 alumnes per aula en els grups del primer curs d’ESO de 17 
instituts de 5 districtes de la ciutat 
 
Es preveu l’increment de l’oferta de grups en algunes zones  
 
 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona - Departament 
d’Ensenyament) ha adequat l’oferta educativa de cara al proper curs 2014-2015 a la 
demanda per garantir que tots els alumnes de la ciutat puguin tenir una plaça en una 
escola pública del seu barri o districte. Aquesta modificació s’ha dut a terme després de 
conèixer la demanda per a l’escolarització a primer curs del segon cicle d’educació 
infantil (P3) i a primer curs d’ESO, que ha estat irregular i no ajustada a la previsió 
inicial en alguns barris i districtes. L’oferta final es publicarà el dia 6 de maig. 
 
A P3, amb una oferta inicial de 13.697 places, s’han presentat 12.807 sol·licituds. De 
les peticions de les famílies en el procés de preinscripció a P3, un 91% entra en la 1a 
opció i fins a un 97% en algun altre dels centres sol·licitats. Aquestes dades són 
similars a les del curs passat. Malgrat que el nombre de places vacants s’acosta al 
miler, alguns barris i districtes han rebut un nombre de sol·licituds no ajustada a la 
previsió demogràfica inicial que fa necessari ampliar-ne l’oferta inicial.  
 
Per aquest motiu, el Consorci d’Educació de Barcelona té previst implantar un grup 
addicional de P3 al districte de l’Eixample (Escola Els Llorers) i dos grups addicionals al 
districte de Sant Martí (un a l’Escola Pere IV i un altre a l’Escola La Mar Bella). En 
aquest districte, a més, s’ha produït el creixement d’un grup a l’escola concertada 
Montseny-Poblenou. També s’incrementaran a 26 el nombre de places dels grups de 
P3 a l’Eixample, la Vila de Gràcia i als barris afectats del districte de Sant Martí.  
 
Pel que fa a les ràtios a P3, hi ha 57 centres que tenen una ràtio inferior a 25 alumnes 
per aula, la majoria situats en zones desafavorides. 
 
A primer curs d’ESO, amb una oferta inicial de 6.684 places, s’han rebut 6.204 
sol·licituds, però també amb una demanda irregular en determinats districtes. Per això, 
el Consorci té previst implantar un grup extraordinari al districte de Les Corts (Institut 
Joan Boscà), un al districte de Sant Martí (Institut Juan Manuel Zafra) i un altre al 
districte de l’Eixample (Institut Jaume Balmes).  
 



 

A banda de la modificació de grups en l’oferta inicial, tal com ja havia anunciat la 
consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, durant la roda de premsa de la preinscripció el 
passat 6 de març, s’ha previst una reducció de la ràtio a primer d’ESO en determinats 
centres, tot i que l’oferta inicial va ser de 30 alumnes. Així, el Consorci de Barcelona ha 
oficialitzat que reduirà a 27 alumnes per aula la capacitat dels grups del primer curs 
d’ESO de 17 instituts de 5 districtes de la ciutat: tots els instituts de Ciutat Vella i alguns 
dels districtes de Nou Barris, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí.   
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