NOTA DE PREMSA

S’obren nou grups a P3 i quatre més a primer d’ESO per
atendre l’increment de sol·licituds de plaça pel curs
2011/2012
•

Enguany s’hauran matriculat, entre P3 i 1er d’ESO, 1.027 alumnes més
que l’any passat.

•

El 96,8% de les famílies de P3 haurà obtingut plaça en algun dels centres
demanats en la sol·licitud.

•

Avui es publiquen les assignacions definitives, durant els tres dies
següents, les subcomissions d’escolarització atendran les possibles
reclamacions i la matricula es podrà formalitzar del 6 al 10 de juny.

Novetats de la campanya de preinscripció del curs 2011-2012
Creixement de la demanda
La demanda a segon cicle d’educació infantil, és a dir, a P3, ha estat de 13.646
sol·licituds, 592 més que el curs passat. Aquest creixement correspon a l’increment de
natalitat del 2008, que es mantindrà encara dos cursos. En anys posteriors es preveu que
la taxa de natalitat comenci a davallar. Les xifres de sol·licituds dels darrers cursos són
les que figuren en el quadre següent:

Curs 2008-09
13.144

Curs 2009-10
13.121

Curs 2010-11
13.054

Curs 2011-12
13.646

La demanda a primer curs de l’ESO ha estat de 6.181 sol·licituds, 435 més que el curs
passat. Aquest creixement correspon a l’increment demogràfic previst de l’alumnat de
secundària des del 2011-2012 fins al curs 2015-2016 en el qual s’espera que esdevingui
encara més important. Les dades indiquen que durant els propers tres cursos coincidirà
l’increment de demanda a P3 i a 1r. d’ESO.
Curs 2008-09
5699

Curs 2009-10
5979

Curs 2010-11
5746

Curs 2011-12
6181

Assignacions d’ofici
Mantenint la tendència dels darrers cursos, les assignacions d’ofici se situen en el 3,2%
del total de places assignades. Això significa que el 96,8% de les famílies de P3 hauran
obtingut una de les places demanades en alguna de les opcions de la sol·licitud.

Novetats en l’oferta final
El procés de preinscripció des que s’inicia al més de febrer fins al mes de maig preveu un
reajustament entre l’oferta inicial i la final que permet a l’administració ajustar el nombre
de places un cop estudiat el comportament de la demanda, els criteris d’equilibri territorial
i les capacitats dels centres educatius. Els canvis operats en el procés actual han estat
significatius, ja que, a P3 s’han tancat tres grups i se n’han creat dotze de nous, i a 1er
d’ESO s’ha tancat un grup i n’han obert cinc. Per tant el creixement net total és de 13
grups.
La modificació de l’oferta a P3 és la següent:
Districte

Nom de la zona

Modificació de l’oferta

Ciutat Vella

El Raval

+1 grup
Escola Drassanes

L’Eixample

L’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample + 1 grup
Escola Diputació
+1 grup
Escola Ferran Sunyer

Sants -Montjuïc

El Poble Sec – la Font de la Guatlla

+1 grup
Escola Carles I

Les Corts

Les Corts

Sarrià -Sant Gervasi

Sant Gervasi – Galvany- el Putget i el
Farró

+ 1 grup
Escola Les Corts
+1 grup
Escola Poeta Foix

Gràcia

La Vila de Gràcia – el Camp d’en Grassot + 1 grup
i Gràcia Nova
Escola Pau Casals - Gràcia

Nou Barris

La Guineueta – Canyelles – les Roquetes + 1 grup
- Verdum
Escola Antaviana

Nou Barris

La Prosperitat – la Trinitat Nova

+1 grup
Escola Prosperitat
+1grup

Sant Andreu

Trinitat Vella

Escola Ramon Berenguer III
+ 1 grup

Sant Martí

El Parc, la Llacuna, la Vila Olímpica,
Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou

Escola La Llacuna del
Poblenou
+1 grup
Montseny - Poblenou
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La modificació de l’oferta a 1er d’ESO és la següent:
Zona
Sant Martí 1 (El Clot)

Centre
Institut J. Manuel Zafra

Modificació
+1 grup

Sant Andreu 3

Institut Joan Fuster

+1 grup

Les Corts

Institut Joan Boscà

+1 grup

Nou Barris

Institut Galileo Galilei

+1 grup

Sants – Montjuïc

Institut XX Olimpíada

+1 grup

Calendari i procés
-

-

Avui dilluns 2 de maig s’han publicat les llistes oficials d’admesos consultables al
centre demanat en primera opció.
Els dies 3, 4 i 5 de maig les Subcomissions de garanties d'admissió dels
ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària
obligatòria (3-16 anys) disposaran de la informació de les places vacants que
han quedat a la ciutat i atendran les reclamacions o la sol·licitud de canvi de
plaça “d’assignació d’ofici".
Les persones interessades han d'adreçar-se a la subcomissió de garanties
d'admissió del districte municipal del centre que han demanat en primer lloc. Són
les següents:
o Subcomissió de Ciutat vella i Eixample
o Subcomissió de Sants-Montjuïc i Les Corts
o Subcomissió de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia
o Subcomissió d’Horta-Guinardó i Nou Barris
o Subcomissió de Sant Andreu i Sant Martí

El període de formalització de la matrícula és del dilluns 6 al divendres 10 de juny de
2011, ambdós inclosos.
-

La informació més exhaustiva del procés es pot consultar al web del Consorci
d’educació www.edubcn.cat

Barcelona, 2 de maig de 2011
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