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El 99,52% de les famílies de P3 i el 97,56% de 1r d’ESO han 
obtingut una plaça en alguna de les opcions sol·licitades 
 

 Durant l’assignació d’ofici, s'ha respectat la petició de les famílies  que han 
sol·licitat plaça només en un centre públic 
 

 Des del Consorci d’Educació s’han atès totes les peticions d’informacions i 
de reunions que s’han sol·licitat, des de les AMPASs i AFAs, Plataformes 
de famílies  i FAPAC 

 
 
Barcelona | 13.06.2019 
 
 

P3 
 
Un total de 12.427 famílies han obtingut plaça en les opcions sol·licitades en la 
preinscripció a P3. 12.410, el 98,81%, ho ha fet en el procés ordinari de preinscripció i el 
88 famílies 0,70% en l'ampliació de sol·licitud. Un total de 60 famílies, que equival a un 
0,48% del total de la demanda, han estat assignades d'ofici, mentre que el curs passat la 
xifra va ascendir fins a les 137 famílies, el que suposa un 56,3% menys d'assignacions 
d'ofici en el curs 2019-2020. 
 

Dades d’assignació segons la opció sol·licitada 
 
 

opció Sol·licituds 
assignades 

% del total 

1a 11.646 93,26% 

2a 452 3,62% 

3a 131 1,05% 

4a 85 0,68% 

5a 39 0,31% 
6a 35 0,28% 

7a 17 0,14% 

8a 10 0,08% 

9a 7 0,06% 

10a 2 0,02% 

11a 2 0,02% 

12a 1 0,01% 

 12.427 99,52% 

 

Dades globals de sol·licituds i assignacions, segons el procediment 
d’assignació 
 
 

total sol·licituds 12.487  

total assignades en procés ordinari 12.339 98,81% 

total assignades en ampliació de sol·licitud 88 0,70% 

total assignacions d’ofici 60 0,48% 

 



 

De les 60 sol·licituds que s'han assignat d’ofici, 44 han estat a centres públics (només 
havien demanat centres públics en totes les opcions) i 16 han estat assignats a 
concertats ja que havien contemplat centres concertats en alguna de les opcions. 
 
De les 44 famílies que han estat assignades a centres públics, una es de fora de la ciutat 
i la resta, 43, s'han distribuït: 27 dins de la mateixa zona d'escolarització i 16, fora de la 
zona d'escolarització. D'aquestes 27 , 4 són les primeres en la llista d'espera d'un centre 
sol·licitat com a primera opció, 2 han estat assignades a un centre situat a menys d'un 
quilòmetre de la residència, i 10 aniran a un centre que supera aquesta distància. 
 
Cal destacar que les 43 famílies que s’han assignat d’ofici i que només havien demanat 
centres públic, majoritàriament van presentar una sol·licitud molt limitada en nombre de 
centres. 
 

 Nombre d'escoles per les que havien optat les 43 famílies: 

11 famílies han optat  per 1 centre a la preinscripció 

10 famílies han optat  per 2 centres a la preinscripció 
15 famílies han optat  per 3 centres a la preinscripció 

6 famílies han optat  per 4 centres a la preinscripció 

1 família ha optat  per 5 centres a la preinscripció 
43 famílies 

 
Per donar resposta en aquelles zones on la demanda supera l'oferta, s'han obert 4 grups 
addicionals no previstos a l'oferta inicial a l'Escola Fort Pienc a l'Eixample, a l'Escola 
Jaume I a Sants-Montjuïc, a l'Institut Escola El Til·ler i a l'Escola Doctor Ferran i Clua a 
Sant Andreu.  També s'ha incrementat la ràtio a 26 a 6 zones d'escolarització dels 
districtes de Sants-Montjuïc, Gràcia i Sant Andreu. 

 
 

1r d'ESO 
 
Un total de 6.755 famílies han obtingut plaça en les opcions sol·licitades en la 
preinscripció a 1r d’ESO. 6.680, el 96,45%, ho ha fet en el procés ordinari de 
preinscripció i 77 famílies 1,11% en l'ampliació de sol·licitud. Un total de 169 famílies, que 
equival a un 2,44% del total de la demanda, han estat assignades d'ofici. El curs passat 
el nombre de famílies que van anar d'ofici van ser 237, el que suposa un 28,7% menys 
d'assignacions d'ofici en el curs 2019-2020. 
 

Dades d’assignació segons l’opció sol·licitada 
 

opció Sol·licituds 
assignades 

% del total 

1a 6162 88,97% 

2a 399 5,76% 

3a 110 1,59% 

4a 50 0,72% 

5a 19 0,27% 

6a 14 0,20% 

7a 3 0,04% 

 6.757 97,56% 

 



 

Dades globals de sol·licituds i assignacions, segons el procediment 
d’assignació 
 
 

total sol·licituds 6.926  

total assignades en procés ordinari 6.680 96,45% 

total assignades en ampliació de sol·licitud 77 1,11% 

total assignacions d’ofici 169 2,44% 

 

 
De les 169 sol·licituds assignades d’ofici, 57 s’han assignat a centres públics (només 
havien demanat centres públics en totes les opcions) i 102 han estat assignats a 
concertats ja que havien contemplat centres concertats en alguna de les opcions. 
 
Cal destacar que les 169 famílies assignades d’ofici i que només havien demanat centres 
públic, majoritàriament van presentar una sol·licitud molt limitada en nombre de centres. 
 

 Nombre d'escoles per les que havien optat les 43 famílies: 

83 famílies han optat  per 1 centre a la preinscripció 

47 famílies han optat  per 2 centres a la preinscripció 

22 famílies han optat  per 3 centres a la preinscripció 

12 famílies han optat  per 4 centres a la preinscripció 

2 famílies han optat  per 5 centres a la preinscripció 

3 famílies han optat  per 6 centres a la preinscripció 
169 famílies 

 
Per donar resposta en aquelles zones on hi ha la demanda supera l'oferta, s'han obert 5 
grups addicionals no previstos a l'oferta inicial a l'Institut Flos i Calcat a Nou Barris, a 
l'Institut Martí Pous, a l'Institut Doctor Puigvert, a l'Institut Príncep de Viana a Sant Andreu 
i a l'Institut Anna Gironella de Mundet a Horta-Guinardó. També s'han hagut de fer 
increments de ràtio de 30 a 31 a 8 zones d'escolarització dels districtes de Sants-
Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella, Sarrià, Sant Martí i Sant Andreu.  
 
 

Calendarització període reclamacions 
 
A partir d'avui, dijous 13 de juny, s'inicia un període de reclamacions en el que la 
Comissió de Garanties d’admissió atendrà totes les famílies. Es manté el compromís de 
no assignar cap centre concertat a cap família que no ho hagi sol·licitat. 
 
A partir del 3 de juliol es disposarà de les dades de matrícula i es coneixerà el nombre de 
vacants real en cada centre. Les baixes que es puguin produir d'aquí a l'inici de curs 
implicarà que les famílies puguin accedir a places que millorin la seva opció, respectant la 
llista d'espera de cada centre.  

 
Atenció a les famílies durant el procés de preinscripció 
 
S'ha rebut un total de 32 sol·licituds d'informació, s'han fet un total de 18 reunions 
territorials, i 22 reunions amb AMPAs i AFAs, amb plataformes de famílies de districte, 
amb la FAPAC i amb la Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat (PPEPP), amb la 
que s'han mantingut 4 reunions. 


