
 

 

NOTA DE PREMSA 

Dades de l’oferta final de preinscripció del curs 
2016-2017 a Barcelona  
 

• S’evidencia la tendència d’augment de la demanda a l’escola 
pública, que cada cop és més percebuda com una ofer ta de 
qualitat. 

• Per atendre la demanda de l’escola pública s’ha mod ificat 
l’oferta inicial i s’han ampliat 11 grups a P-3 i 6  a primer d’ESO.   

• Quatre d’aquests nous grups de P-3 i tres d’ESO són  línies 
estructurals que permeten augmentar l’oferta de pla ces a 
algunes zones de la ciutat. 

• El 90,4% de les sol·licituds de P-3 i el 84,3% de l es de 1r d’ESO 
s’han assignat al centre demanat en primera opció 
 
 

El procés de preinscripció i matrícula preveu que, a partir de les peticions de les 
famílies que hi participen, l’oferta inicial de places i grups pugui ser modificada 
per adequar-la a la demanda real. Un cop analitzada la demanda de places per 
a P-3, el Consell de Direcció del Consorci d’Educació va aprovar el passat 25 
d’abril l’oferta final de places pel curs 2016-2017. 
 
Amb les dades obtingudes a partir de l’anàlisi de la demanda real s’ha pogut 
constatar a nivell global de la ciutat de Barcelona un equilibri molt ajustat entre 
l’oferta i la demanda de places a P-3, amb desigualtats en alguns territoris.  
 
Aquestes dades indiquen una tendència creixent de demanda de places 
públiques a la ciutat de Barcelona. La diferència de demanda en primera opció a 
favor dels centres concertats s'ha reduït, passant de les 1.096 sol·licituds del 
curs 2012-2013 a les 112 del curs 2016-2017. 
 
Aquesta tendència creixent de la demanda de places públiques posa de 
manifest que l’escola pública és percebuda com una oferta d’alta qualitat per 
part de les famílies de la ciutat. Curs rere curs, augmenta l’interès pels seus 
projectes pedagògics, cada vegada més innovadors. 
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Dades de l’oferta i demanda a P3  

A P3, amb una oferta inicial de 13.749 places, s’han presentat 12.514 
sol·licituds. De les peticions de les famílies en el procés de preinscripció, un 
90,4% entra en la 1a opció i fins a un 97,6 % en algun altre dels centres 
sol·licitats. Aquestes dades són similars a les del curs passat.  

Respecte el curs passat, la demanda ha disminuït en 250 alumnes, passant de 
12.764 sol·licituds de l’any anterior a les 12.514 del curs 2016-2017. Aquesta 
diferència s’explica per la davallada demogràfica, que el padró ja indicava amb 
318 infants menys que l’any anterior (13.770 infants nascuts l’any 2013).  

 

Oferta inicial, demanda i oferta final a P3 en prim era opció a Barcelona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliació d’11 grups a l’oferta pública 
 
Per atendre la demanda de l’escola pública a P3, s’ha ampliat l’oferta inicial amb 
234 places públiques més i s’han incrementat un total d’11 grups:  
 

• 2 noves línies a les escoles Entença (l’Eixample) i La Sagrera (Sant 
Andreu). 

• 7 grups addicionals a les escoles Fructuós Gelabert (l’Eixample), Ramon 
Llull (l’Eixample), Tabor (l’Eixample), Els Llorers (l’Eixample), Barcelona 
(Les Corts), Turó del Cargol (Gràcia) i Bogatell (Sant Martí). 

• 2 línies noves a l’Escola La Llacuna del Poblenou (Sant Martí) que seran 
susceptibles en el futur de donar lloc a un nou centre. 

 
 
 
 
 
 

 
  Oferta inicial  Demanda Oferta final  

 
Centres Grups Places Sol·licituds Grups  Places  

Centres públics  167 252 6.201 6.201 262 6.435 
Centres 
concertats  159 302 7.548 6.313 302 7.588 
Total 326 554 13.749 12.514 564 14.023 
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Oferta inicial, demanda i oferta final a P3 centres  públics  
 

Oferta inicial Demanda Oferta final 
  Grups  Places 1a opció  Grups  Places Ofici Vacants  
Ciutat Vella 16 400 326 16 364 5 33 
L'Eixample 26 648 859 31 773 43 23 
Sants-Montjuïc 28 678 605 28 676 13 81 
Les Corts 12 300 324 13 325 9 16 
Sarrià-Sant 
Gervasi 11 274 233 11 274 0 42 
Gràcia 20 498 566 21 523 34 38 
Horta-Guinardó 27 658 616 27 660 12 52 
Nou Barris 29 697 595 29 697 17 124 
Sant Andreu 31 767 795 32 791 55 73 
Sant Martí  52 1.281 1.282 54 1.352 36 113 
total  252 6.201 6.201 262 6.435 224 595 

 
� Sol·licituds assignades al centre demanat en primera opció: 90,4%  
� Sol·licituds assignades en alguna de les opcions: 97,6%  

 

Dades de l’oferta i demanda a primer d’ESO  

A primer d’ESO, amb una oferta inicial de 6.701 places, s’han presentat 6.679 
sol·licituds. De les peticions de les famílies en el procés de preinscripció, un 84,3 
% entra en la 1a opció demanada i fins a un 91,9 % en algun altre dels centres 
sol·licitats.  
 
 
Oferta i demanda a 1r ESO en primera opció 

 
 
Ampliació de 6 grups d’ESO a l’oferta pública   
 
Per atendre la demanda de l’escola pública, s’ha ampliat l’oferta inicial amb 183 
places i s’han incrementat 6 grups: 
 

• Una nova línia als instituts Joan Boscà (Les Corts), Les Corts (Les Corts) i 
Maria Espinalt (Sant Martí). 

• Un grup addicional als instituts Poeta Maragall (l’Eixample), Salvador 
Espriu (Sant Martí) i Barcelona-Congrés (Nou Barris-Horta). 

 
Oferta inicial  Demanda Oferta final  

 
Centres Grups Places Oferta Sol·licituds Places  

Centres públics  64 173* 5.148 4.661 4.676 4.844 

Centres concertats  139 303 9.072 2.040 2.003 2.035 

Total 203 476 14.220 6.701 6.679 6.879 
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Oferta inicial, demanda i oferta final a 1r d’ESO c entres públics 
 

Oferta inicial  Demanda Oferta final  
  grups  places 1a opció  grups  places  ofici vacants  
Ciutat Vella 11 278 193 10 253 2 52 
L'Eixample 15 423 475 16 464 23 22 
Sants-Montjuïc 22 566 570 22 582 28 37 
Les Corts 10 282 318 12 342 6 13 
Sarrià-Sant 
Gervasi 10 238 270 10 240 16 0 
Gràcia 10 287 269 10 293 7 18 
Horta-Guinardó 23 646 611 23 646 17 54 
Nou Barris 22 520 505 22 540 26 47 
Sant Andreu 15 401 386 15 407 12 18 
Sant Martí  35 1.020 1.079 37 1.077 33 39 
total  173 4.661 4.676 177 4.844 170 300 

 
 

� Sol·licituds assignades al centre demanat en primera opció: 84, 3 % 
� Sol·licituds assignades en alguna de les opcions: 91,9 % 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2016 


