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El Consorci d'Educació de Barcelona crea dos nous 
centres per al curs 2018-2019 i avança en mesures p er 
combatre la segregació 
 

 
• Es creen dos centres públics al districte de Sant Martí: l'Institut 22@ i 

l'Escola Auditori , ajustant l'oferta a la necessitat objectiva de cada territori. 
 

• Es posen en marxa una sèrie de mesures encaminades a combatre la 
segregació escolar  i a favor de l’equilibri  de la composició social de 
l’alumnat dels diferents centres. 
 

• S'activa la campanya de comunicació 'En l'Educació, fem equip' amb 
accions informatives i d’acompanyament  a les famílies per accedir i 
gestionar la informació, com la Guia General de Preinscripció, les Sessions 
de Districte o un Vídeo tutorial que poden trobar a www.edubcn.cat. 
 

• S'obren dues oficines d'escolarització  als districtes de Nou Barris i Sant 
Andreu, per sumar un total de quatre a la ciutat. 
 

• En places de reserva per a alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques (NEE) , es tindran en consideració els alumnes amb condició 
social desfavorida per tal d'afavorir l'equitat. 
 
 

Barcelona | 27.02.2018 
 
Per al curs 2018-2019 el Consorci d’Educació de Barcelona ha estimat una demanda 
de 12.800 sol•licituds a P3 i 5.200 a 1er d’ESO en els centres que componen el Servei 
d’Educació a la ciutat, a la que se li donarà resposta seguint els criteris proximitat, 
qualitat i equitat . Respecte el curs 2017-2018, es manté el mateix nombre de grups a P3 
i augmenta en cinc 1er d'ESO, i si tenim en compte el global del creixement de continuïtat 
en ensenyaments obligatoris, hi haurà 655 places i 24 grups més. En aquest curs 2018-
2019 es creen dos centres nous en el districte de Sant Martí. 
 
També es posa en marxa una bateria de mesures per combatre la segregació escolar , 
sempre buscant una distribució equilibrada en els diferents centres. Amb aquest objectiu 
enguany s'activa la reserva de places per als alumnes amb NEE; s’estableix una sèrie 
d'accions comunicatives i d'acompanyament a les famílies que poden presentar més 
dificultats a l’hora d’accedir i gestionar la informació per a la preinscripció; es posa a 
l'abast de tothom la Guía de la preinscripció, un Vídeo Tutorial, les sessions informatives 
a cada districte i les jornades de portes obertes dels centres; i s'obren dues noves 
oficines d'escolarització.  
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La proximitat, factor clau per l’equilibri territor ial 

 

Aquest principi esdevé d’especial valor a l’inici de l’escolarització als tres anys i fa 
necessari garantir plaça escolar a la zona de proximitat on pertany cada infant. També 
avançarem en la desegregació els centres, en la mesura que les famílies escolaritzin els 
seus fills i filles en la seva zona.  Per això la proximitat  la considerem un factor clau en la 
planificació de l’oferta, no només en termes de sostenibilitat, sinó perquè també creiem 
que l’escola ha de ser el centre de l’educació en clau comunitària.   
 
 
Una educació de qualitat 
 
Treballem perquè tots els centres educatius puguin oferir itineraris educatius equivalents, 
amb diversitat de realitats i projectes educatius i respectant el caràcter propi de cadascú. 
Aquest és un repte col•lectiu dels centres i la seva comunitat educativa que compten amb 
el suport de serveis, professionals i programes. 
 
El model educatiu de Barcelona fa una aposta clara per la innovació pedagògica  als 
centres educatius. Els programes Xarxes per al Canvi i Eines per al Canvi impulsats pel 
Consorci, són uns dels exemples que garanteixen la millora sostenible als centres 
educatius de la ciutat en el marc de la renovació pedagògica.  
 
Barcelona és una ciutat educadora i compta amb una la xarxa d’entorn a cadascun dels 
barris de la ciutat que disposa d’equipaments, entitats i projectes que complementen i 
enriqueixen l’oferta educativa. 
 
 
Un model que vetlla per l’equitat i la inclusió 
 
Aquest principi esdevé especialment rellevant per poder garantir l'equivalència en qualitat 
entre els centres. La tendència en els centres educatius ha de ser el reflex en els propis 
centres de l’entorn on es troben ubicats. La política educativa ha d’orientar-se a fomentar 
aquesta realitat que eviti la segregació des de l’inici de l’escolarització.  Per poder 
garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, els centres han de disposar d’ajuts, 
recursos i els serveis necessaris en funció de la seva complexitat.   

En el marc de les actuacions que el Consorci d'Educació  desenvolupa per avançar en 
l’equitat i desegregació dels centres educatius de la ciutat, en aquest procés de 
preinscripció s’inicia una nova línia prioritària en aquest àmbit. 

El treball conjunt que s’ha realitzat amb l’Institut Municipal de Serveis Socials ha permès 
identificar l’alumnat de P3 amb necessitats específiques derivades de situacions socials 
desafavorides, a partir de la informació disponible dels alumnes nascuts l’any 2015 que 
estan inclosos al Fons Extraordinari d’ajuts d’emer gència social per a infants de 0 
a 16 anys  

El Consorci preveu l’accés el proper curs a P3 de 194 alumnes amb Necessitats 
Educatives Específiques (NEE) derivades de discapacitat (NEE A)  i 1.004 alumnes amb 
necessitats específiques derivades de situacions socials desafavorides (NEE B). A partir 
d’aquesta informació i amb la finalitat d’aconseguir una distribució equilibrada de 
l’alumnat que contribueixi a la reducció i/o eliminació dels processos de segregació 
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escola, s’ha establert el nombre de llocs reservats a cada zona per alumnes amb 
necessitats educatives. Aquesta actuació es desenvoluparà en estreta col·laboració amb 
els Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAP) de cada districte. 

També segueix vigent el que es va iniciar curs passat sobre la gestió de la matrícula de 
continuïtat acabat el procés de preinscripció i matrícula, garantint-ne la distribució 
equilibrada en el marc de cada zona d’escolarització. 

 

Canvis en l'oferta per al curs 2018-2019 
 
 
El nou curs i la sol·licitud de noves places comporta la posada en marxa de dos nous 
centres públics a Sant Martí:  
 

• l'Escola Auditori : Provisional al C/Almogàvers 131-135 amb dues línies. Solar 
definitiu a C/ Zamora 115-119. 
 

• l'Institut 22@ Provisional al C/Joncar 35 amb tres línies. Estarà ubicat a la  
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz i ocuparà més endavant els mòduls de 
l'Institut Maria Espinalt quan aquest passi a la construcció definitiva. 

 
P3 
 
A P3 hi ha un total de 14.000 places i es preveu una demanda aproximada 12.800 
sol·licituds  de nous alumnes que s'incorporen a educació infantil als centres del Servei 
d’Educació de Barcelona. Es crea un grup addicional a l'Escola Pràctiques, mentre que 
el curs passat hi havia dos grups (Escola Jaume I i Escola Antoni Brusi). 
 
 
Oferta inicial i final a P3 
 
 

  

OFERTA INICIAL 2017-18 OFERTA FINAL 2017-18 OFERTA INICIAL 2018-19 

 

CENTRES GRUPS PLACES CENTRES GRUPS PLACES CENTRES  GRUPS PLACES 

Centres 
Públics 

172 264 6453 172 265 6458 173 265 6451 

Centres Concertats 159 302 7550 159 293 7399 159 302 7550 

TOTAL 331 566 14003 331 558 13857 332 567 14001 

 
 
Donant continuïtat a l’augment de la oferta pública que ja es va iniciar el curs passat, s’ha 
programat la creació de nou centre en la zona on l’oferta de places entre els centres 
concertats i públics era insuficient per donar resposta a les necessitats minimitzant l’ús de 
grups addicionals a P3 a les escoles públiques. 
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Dades per districtes a P3 
 
 
 

  
CENTRES GRUPS OFERTA PLACES OFERTA 

  
PÚBLICS CONCERTATS PÚBLICS CONCERTATS PÚBLICS CONCERTATS 

CIUTAT VELLA 11 7 16 11 364 275 

L'EIXAMPLE 17 27 33 48 825 1200 

SANTS-MONTJUïC   21 13 29 20 698 500 

LES CORTS 8 9 14 23 327 575 

SARRIÀ-SANT GERVASI 7 32 10 75 249 1875 

GRÀCIA 15 11 21 21 525 525 

HORTA-GUINARDÖ 20 15 27 31 665 775 

NOU BARRIS 21 14 30 21 703 525 

SANT ANDREU 20 13 31 23 764 575 

SANT MARTÍ 33 18 54 29 1331 725 

TOTAL 173 159 265 302 6451 7550 

 
 
 
1r d'ESO 
 
 
En el cas de 1r d'ESO hi ha un total de 5.568 places als centres públics  i es preveu una 
demanda de 5.023 alumnes . A banda de la creació del nou centre, l'Institut 22@,  s’'ha 
previst la creació d'un altre grup en els Instituts Poeta Maragall, Juan Manuel Zafra, 
Infanta Isabel d’Aragó, Fort Pius, Pau Claris, Alsina i Martí Pous, on també es crearà una 
línia addicional. 
 
En el cas del centres concertats la matrícula majoritàriament és de continuïtat de 
l’educació primària. 
 
 
Oferta inicial i final a 1r d'ESO als centres públi cs 
 
 
 

OFERTA INICIAL 2017-18 OFERTA FINAL 2017-18 OFERTA INICIAL 2018-19 

CENTRES GRUPS PLACES CENTRES GRUPS PLACES CENTRES  GRUPS PLACES 

Centres 
 Públics 

65 185 5394 65 184 5438 66 190 5568 

 
El nombre final de places augmenta en 174 més  en els centres públics respecte la oferta 
inicial del curs passat, entre d'altres motius per la posada en marxa de l'Institut 22@  i 
l'oferta de més grups. 
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Dades per districtes a 1r d'ESO als centres públics  
 
 

Centres Grups Places 

CIUTAT VELLA 5 12 324 

L'EIXAMPLE 5 17 510 

SANTS-MONTJUïC   8 22 636 

LES CORTS 3 11 330 

SARRIÀ-SANT GERVASI 4 10 300 

GRÀCIA 3 10 300 

HORTA-GUINARDÖ 7 22 654 

NOU BARRIS 12 24 672 

SANT ANDREU 7 21 621 

SANT MARTÍ 12 41 1221 

TOTAL 66 190 5568 

 
 
El Consorci d'Educació està treballant un nou model de pas de la primària a la 
secundària, que garanteixi la continuïtat pedagògica, curricular i organitzativa entre 
escoles i instituts. Per aquest curs només s’han modificat les adscripcions de 12 
instituts i 17 escoles que no eren utilitzades per les famílies. 
 
 
Campanya de comunicació  
 
Les campanyes  de comunicació  també són una eina molt eficaç en la lluita contra la 
segregació escolar mitjançant la informació. Unes accions de comunicació que poden ser 
molt importants a l'hora de la tria de centre per part de les famílies, i eficaces en accions 
d'acompanyament a les famílies que tenen més dificultats per gestionar informació 
rellevant a l'hora d'escollir una escola o institut per als seus fills o filles.  
 
El nostre principal objectiu en aquesta campanya de comunicació és que totes famílies 
facin la preinscripció en el període establert, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats 
de tots els infants i joves en l’accés a l’educació.  
 
Amb el lema 'En l'Educació, fem equip' , s'engega la campanya de comunicació que es 
podrà veure per tota la ciutat amb banderoles, opis i banners. La campanya vol 
transmetre la idea que tots els agents educatius: centres, professionals i famílies, han de 
treballar en una mateixa direcció per al futur de cada infant. 
 

 

 

Oficines d'escolarització  

 
Amb la voluntat d’oferir un millor acompanyament a les famílies durant el procés de 
preinscripció, s'han creat dues noves oficines d'escolarització  a Nou Barris  (C/Nil 27 
baixos) i a Sant Andreu  (C/Sant Adrià 20), que funcionaran de febrer a setembre i s'ha 
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ampliat la de Ciutat Vella  (Placeta del Pi 2). Durant el període de la preinscripció i fins a 
l’inici del nou curs,  aquestes oficines d'escolarització tenen una sèrie d'objectius:  
 
 

• Atendre a l’especificitat  social dels diferents districtes. 

• Millorar l’atenció a les famílies  aplicant una política de proximitat al ciutadà. 

• Informació de l’oferta educativa de la ciutat 

• Remetre les famílies als centres del Servei d’Educació de Barcelona  per que 

coneguin de primera mà el seu projecte educatiu i el seu caràcter propi. 

• Oferir informació  perquè les famílies puguin conèixer els projectes educatius 

dels centres. 

• Informació i assessorament del procés de preinscripció i matrícula. 

• Assistència a les famílies en la sol·licitud telemàtica de preinscripció. 

Amb aquestes dues oficines, a més de les que ja estant en funcionament a la Plaça 
Urquinaona i al districte de Ciutat Vella, hi haurà un total de quatre. A banda del suport a 
les famílies durant el procés de preinscripció, es preveu que puguin atendre al voltant de 
4.500 famílies que presenten sol·licitud de plaça fora del període, bé perquè arriben a la 
ciutat o sol·liciten canvi de centre per circumstàncies excepcionals. 
 
 
Guía General de Preinscripció i Vídeo tutorial 

A banda de l’actualització i millora de la informació que s’ofereix al web edubcn.cat, que 
ja es iniciar el curs passat , enguany es reforcen les accions d’acompanyament. 
 
Per tal que les famílies tinguin tota la informació sobre la preinscripció al seu abast, el 
Consorci d'Educació ha creat la Guia General de Preinscripció, que els dóna la 
benvinguda al Servei d’Educació de Barcelona i els facilita la informació general sobre la 
preinscripció. En la seva versió online estarà en 7 idiomes (català, castellà, anglès, 
francès, urdú, xinés i rus) i també posa a disposició dels usuaris un Vídeo tutorial 
(també estarà en tots els idiomes) que informa a les famílies del pas a pas per fer la 
preinscripció, i que poden trobar a  www.edubcn.cat . Aquest material estarà també a 
disposició dels serveis, equipaments i entitats que donen suport a aquells col·lectius que 
tenen més dificultats per l’accés a la informació. 
 
 
Sessions de districte 

 
Del 14 al 23 de febrer s’han desenvolupant un total de 23 sessions en els 10 districtes  
de la ciutat adreçades a les famílies amb infants que iniciaran l'escolaritat a P3. Unes 
sessions en què  els professionals del territori donen la benvinguda a les famílies o 
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informen, entre d’altres, de la oferta concreta dels centres del districte i dels aspectes 
rellevants del procés de preinscripció. 
 
 
Resum de la participació per districtes: 

 

Districte Nombre de Sessions Participants 

Ciutat Vella 1 100 

L'Eixample 4 350 

Sants-Montjuïc 2 270 

Les Corts 1 220 

Sarrià-Sant Gervasi 3 120 

Gràcia 2 250 

Horta- Guinardó 2 145 

Nou Barris 3 191 

Sant Andreu 2 280 

Sant Martí 3 230 

TOTAL 23 2.156 
 

 

Jornades de Portes Obertes 

 

El centres també són un element clau de la campanya de comunicació i fan visibles els 
seus projectes una vegada més a través de les jornades de portes obertes que 
realitzen abans i durant la preinscripció. S’han desenvolupat accions de formació i suport 
als centres educatius, amb l’objectiu de donar-los eines en la comunicació que fan dels 
aspectes rellevats del centre i la singularitat dels seu projecte educatiu en aquestes 
jornades. 
 
Convidem a les famílies a conèixer el funcionament dels centres, els serveis que 
ofereixen, el projecte i caràcter propi de cadascun. 
 
 
 
 
 
 
 


