Nota de Premsa
S'incrementa el nombre de famílies que obtenen plaça en
la primera opció sol·licitada tant a P3 com a l'ESO


Un 91,6% de les sol·licituds en P3 i un 88,2% en l'ESO han obtingut plaça
en el centre demanat com a primera opció.



A P3, de les 12.813 sol·licituds 12.522 han obtingut plaça en les opcions
demanades, mentre que a l'ESO de les 6.748 sol·licituds ho han fet
6.399.



Per a les famílies que no han pogut entrar en els centres sol·licitats, el
Consorci d'Educació de Barcelona obre una ampliació de la sol·licitud
perquè puguin escollir entre les 1.536 vacants disponibles que encara hi
ha a P3 i les 694 que hi ha a 1r ESO.

Barcelona | 24.05.2017

P3
Enguany han estat 12.813 les sol·licituds rebudes de les quals el 97,8%, un total de
12.522, han obtingut plaça en un dels centres demanats. Un alt percentatge si tenim en
compte que el 91,6 ha entrat en la seva primera opció, el que suposa un increment de
l'1% respecte el curs passat.
El nombre de famílies que no han obtingut plaça en cap de les opcions demanades són
291, un 2,3% de totes les sol·licituds. Aquest percentatge és pràcticament igual que el
curs passat, que va ser del 2,2%.
El Consorci d'Educació de Barcelona ha incrementat l'oferta final en 83 places respecte
l'oferta inicial. S'ha creat un grup addicional a l'Escola Jaume I i s'ha augmentat la ràtio
que passa de 25 a 26 alumnes en 26 centres, principalment a Poblenou i l'Eixample, en
tots ells de forma consensuada amb la direcció del centre.

Sol·licituds

Places
assignades

Ampliació
Sol·licitud

Centres Públics

6.354

6.054

220

460

Centres Concertats

6.459

6.468

71

1.076

TOTAL

12.813

12.522

291

1.536

Departament de Premsa

de
Places Vacants

premsaconsorcieducacio@gencat.cat

Nota de Premsa
CURS 2017-2018

CURS 2016-2017

ESO
El més destacable de la preinscripció a 1r d'ESO és l'augment en un 2,3% de les
famílies que han obtingut plaça en la primera opció, passant del 85,9% en el curs 20162017 al 88,2% en el 2017-2018. També s'ha incrementat fins al 94,8% el nombre de
famílies que han obtingut plaça en un dels centres demanats. Hi ha 349 famílies que no
han obtingut plaça en cap dels centres demanats, una xifra que representa el 5,2% de les
sol·licituds, i què és més baixa que el curs passat en què va ser d'un 6,7%.
El Consorci ha incrementat l'oferta final de 1r d'ESO en 111 places respecte l'oferta inicial
i s'han creat dos grups addicionals als instituts Balmes i Maria Espinalt. També s'ha
augmentat la ràtio que passa de 30 a 31 alumnes en un total de 16 centres,
principalment al districte de Sant Martí.

Sol·licituds

Places
assignades

Ampliació
Sol·licitud

Centres Públics

4.886

4.758

146

269

Centres Concertats

1.862

1.641

203

425

TOTAL

6.748

6.399

349

694
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AMPLIACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Una de les novetats de la preinscripció 2017-2018 és que, a diferència d'altres anys, el
Consorci d'Educació no assignarà places d'ofici per a aquelles famílies que no l'hagin
obtinguda en cap de les opcions demanades.
Enguany el Consorci informarà per correu electrònic a les famílies que no han obtingut la
plaça demanada i a través del web www.edubcn.cat donarà a conèixer les vacants que hi
ha en els diferents centres, perquè puguin ampliar la seva sol·licitud. En aquesta segona
volta s'ordenaran les sol·licituds per ordre de baremació i número d'identificació segons
el sorteig i es faran les noves assignacions.
En el cas que de nou una família no obtingui plaça en els centres sol·licitats, es tractarà
individualment l'assignació amb la família interessada.
A diferència del procés ordinari de preinscripció, la gestió d’aquestes assignacions es
podrà fer de forma telemàtica o presencialment a l’Oficina d’Atenció del Consorci
d’Educació (Pl. Urquinaona, 6).
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