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El 88,3 % de l’alumnat de P-3 i el 91% de l’alumnat  de 
1er d’ESO són admesos al centre escollit en primera  
opció 
 
Ahir es van fer públiques les llistes definitives d e l’assignació de places 
de la preinscripció del curs 2007-2008 
 
 
Ahir, dimarts 5 de juny, es van fer públiques les llistes definitives d'assignació 
de places en relació a la preinscripció per als ensenyaments d'educació infantil, 
primària i secundària obligatòria als centres sostinguts amb fons públics. Un 
total de 22.190 alumnes han participat al procés de preinscripció per al curs 
2007-2008 a la ciutat de Barcelona, xifra que suposa un increment de 1.035 
respecte del procés del curs passat. 
 
 
El gruix més important de les preinscripcions correspon a P-3, amb 12.953 
sol•licituds a la ciutat de Barcelona,  xifra a partir de la qual es constata un 
increment de 449 sol·licituds respecte l’any anterior. Pel que fa al primer curs 
d’ESO, hi ha hagut 5.683 preinscripcions, de les quals un 91 % han estat 
admeses en primera opció. 
 
Dins d’aquest número total d’alumnat, 379 han obtingut una plaça reservada 
per als alumnes que presenten necessitats educatives específiques, 175 a 
educació infantil i primària i 204 a secundària obligatòria. 
 
 
Tot i que en el procés de preinscripció d’enguany s’ha incrementat en 449 
sol·licituds l’alumnat de P-3 respecte al curs actual, el percentatge d’alumnes 
admesos en primera opció s’ha mantingut en nivells pràcticament idèntics als 
de cursos anteriors.  
 
 
Per tal de garantir l’escolarització a la ciutat de Barcelona, l’oferta de P-3 als 
centres sufragats amb fons públics per al curs 2007-2008 s’ha incrementat amb 
més de 400 places i està prevista l’obertura d’un nou centre públic d’educació 
infantil i primària al barri de Poblenou-Diagonal Mar (CEIP Fluvià). 



 
 
 
 
El detall de les dades de la preinscripció de l'alumnat de P-3, distribuïdes per 
districtes, és el següent: 
 

 
nombre de 
preinscripcions  

nombre 
d'alumnes 
admesos 
en primera 
opció 

% alumnes 
admesos 
en primera 
opció 

nombre 
d'alumnes 
admesos 
en primera 
o altres 
opcions 

% alumnes 
admesos 
en primera  
o altres 
opcions 

Ciutat vella 556 475 85% 532 96% 
Eixample 1.681 1.429 85% 1.595 95% 
Sants - Montjuïc 1.098 975 89% 1.031 94% 
Les Corts 949 814 86% 866 91% 
Sarrià - Sant Gervasi 2.045 1.946 95% 2.003 98% 
Gràcia 1.028 896 87% 966 94% 
Horta - Guinardó 1.383 1.287 93% 1.348 97% 
Nou Barris 1.161 1.000 86% 1.102 95% 
Sant Andreu 1.180 1.037 88% 1.114 94% 
Sant Martí 1.872 1.587 85% 1.761 94% 
TOTAL CIUTAT 12.953*  11.446 88% 12.318 95% 
 
  (Oferta total de places a P-3 a la ciutat de Barcelona en centres sufragats amb fons públics és 
de 13.468 places) 
 
 
 
Noves àrees territorials de proximitat 
 
L’aplicació de les noves àrees territorials de proximitat per primera vegada a la 
ciutat de Barcelona ha confirmat que un dels factors més importants que les 
famílies tenen en compte en el moment d'escollir centre és la proximitat al 
domicili.   
 
S’ha passat d’un model de zonificació basat en 57 àrees per als centres públics 
i en 10 àrees per als centres privats concertats (que coincidien amb els 
districtes) a noves àrees construïdes a partir de cadascuna de les 5.325 illes de 
cases de la ciutat que han permès una baremació de la proximitat més ajustada 
al territori i a la situació dels centres docents. 
 
Tot i aquesta reducció de la dimensió de les àrees, en el procés de 
preinscripció del curs 2007/2008 el 71% de les famílies de la ciutat ha sol•licitat 
plaça a un centre de la seva àrea i el nombre de sol•licituds que han optat per 
un centre de l’àrea o del districte ha estat del 84%, xifra superior al 79% de 
l’any passat. 
 
 
 
 
 



 
 
La taula següent mostra les dades de la preinscripció de l'alumnat del primer 
curs d’ESO: 
 
 
1r ESO 

 
nombre de 
preinscripcions  

nombre 
d'alumnes 
admesos 
en primera 
opció 

% alumnes 
admesos 
en primera 
opció 

nombre 
d'alumnes 
admesos en 
primera 
opció o 
successives  

% alumnes 
admesos en 
primera 
opció o 
successives  

Ciutat vella 334 308 92% 321 96% 
Eixample 564 516 91% 540 96% 
Sants - Montjuïc 660 624 95% 638 97% 
Les Corts 516 440 85% 488 95% 
Sarrià - Sant Gervasi 572 519 91% 542 95% 
Gràcia 320 315 98% 318 99% 
Horta - Guinardó 569 524 92% 555 98% 
Nou Barris 687 608 89% 659 96% 
Sant Andreu 532 494 93% 516 97% 
Sant Martí 929 812 88% 881 95% 
               TOTAL 5.683* 5.160 91% 5.458 96% 
 
  (*L’oferta total a 1er d’ESO a la ciutat de Barcelona en centres sufragats amb fons públics és 
de  6.913 places) 
 
 
El 100% de l'alumnat  de la ciutat de Barcelona ha tingut garantida una plaça 
escolar en qualsevol curs del sistema educatiu, ja sigui en centres públics o en 
centres privats concertats.  
 
 
Les llistes definitives d'assignació de places es poden consultar als centres 
docents, a l’Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona  i a 
les pàgines web del Departament d'Educació (www.gencat.net/educacio/) i del 
Consorci d’Educació (www.edubcn.cat). 
 
 
 
Barcelona, 6 de juny de 2007 
 


