
                                                                     

 
 
 
El 100% de les famílies que han fet ús de l'ampliació de la 
sol·licitud han obtingut plaça en els centres demanats 
tant a P3 com a l'ESO 
 

 El 71% de les famílies a P3 i el 42% a 1r d'ESO han fet ús de la possibilitat 

d’ampliació de la sol·licitud que enguany ha ofert el Consorci d'Educació de 

Barcelona per a les famílies que no havien obtingut plaça en els centres 

demanats durant la preinscripció. 

 Totes les famílies que han ampliat la sol·licitud han obtingut plaça en els 

centres demanats, la majoria en la primera opció. 

 La resta de sol·licituds que no han fet ús de l'ampliació, 80 a P3 i 181 a a 1r 

d'ESO, han estat assignades d'ofici. 

 

Barcelona | 02.06.2017 
 

Dades de l'ampliació de sol·licitud a P3 
 
De les 272 famílies que no havien estat assignades a cap del centres demanats, el 71% 
han pogut obtenir una plaça gràcies a l'ampliació de sol·licituds i d'aquestes, el 100% han 
estat assignades en algun dels centres demanats, majoritàriament en la primera opció. 
Les 80 sol·licituds restants s’han assignat d’ofici. 
 
  

No assignats a la primera volta 

                                     272  

assignats en l’ampliació 
de sol∙licitud  assignats d’ofici 

192  71%  80  29% 

 
 
Dades globals d’assignació a P3 
 
De les 12.806 sol·licituds de preinscripció a P3, el 91,4% han estat assignades en el 
centre demanat en primera opció, el 6,4% en la segona o altres opcions. Entre les 
famílies que no van obtenir plaça en cap dels centres demanats, l’1,5% s’han assignat en 
l’ampliació de sol·licituds i el 0,6% s’han assignat d’ofici. 
 
 
 
 



                                                                     

 
 
 
 
Dades d'ampliació de sol·licituds a 1r d’ESO 
De les 313 famílies que no havien estat assignades a cap del centres demanats, 132  
(42%) han ampliat la seva sol·licitud i el 100% d'elles han estat assignades en algun dels 
centres demanats, majoritàriament en la primera opció. Les 181 sol•licituds restants s’han 
assignat d’ofici. 
 
 

No assignats a la primera volta 

313  

assignats en l’ampliació de 
sol∙licitud  assignats d’ofici  

132                          42%  181  58%         

 

 

Dades globals d’assignació a 1r d'ESO 
 
De les 6.741 sol·licituds de preinscripció a 1r d’ESO, el 87,4% han estat assignats en el 
centre demanat en primera opció, el 7,4% en la segona o altres opcions. l’1,9% s’han 
assignat en l’ampliació de sol·licituds i el 2,7% s’han assignat d’ofici. 
 
Respecte les famílies que no han participat en l’ampliació de la sol·licitud, és rellevant el 
nombre de casos que estan escolaritzats en un centre concertat i que al no obtenir plaça 
en el centre demanat, no han ampliat la seva sol·licitud. 
 
 
El procediment 
 
Per a la preinscripció del curs 2017-2018 el Consorci d'Educació de Barcelona ha obert 
un període d’ampliació de les sol·licituds per a aquells casos en que no s’havia pogut 
assignar plaça en cap dels centres demanats per la família seguint aquest procediment: 
 

 S’ha informat per correu electrònic a totes famílies que no havien obtingut la plaça 
en cap dels centres sol·licitats. 

 A través del web www.edubcn.cat se’ls hi ha donat a conèixer les vacants que hi 
havia en els diferents centres, perquè poguessin ampliar la seva sol·licitud de 
forma telemàtica o presencial a l’Oficina d’Atenció del Consorci  d’Educació. 

 En aquesta segona volta s’han ordenat les sol·licituds per ordre de baremació i 
número d'identificació segons el sorteig i s’ha fet noves assignacions.  

 En el cas fes les famílies que no han participat en aquesta ampliació de sol·licitud, 
s’ha estudiat individualment i assignat una plaça d’ofici entre les vacants que hi 
havien en el sistema. 

 
 

 



                                                                     

 

 


