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Més centres amb ràtios reduïdes i millora de la 

detecció i l’acompanyament de l’alumnat que 

necessita un seguiment educatiu específic per al 

curs 2022-2023 
 

• En l’oferta inicial els grups d’Infantil 3 (I3) seran de 20 o 21 alumnes en el 

88% dels centres públics i en el 54% dels concertats, mentre que a 1r 

d’ESO el 79% dels centres tindran grups de 27 alumnes 

• S’incorpora a la xarxa pública l’Institut Escola Projecte a Sarrià-Sant 

Gervasi i es crea l’Institut Escola El Molí (Nou Barris) per fusió de l’Escola 

Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei 

• A I3 s’ha millorat el sistema de detecció d’alumnat amb necessitats 

educatives específiques (NESE A), a través de la detecció preventiva 

realitzada pels Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 

(CDIAP) i amb de l’equip psicopedagògic de les escoles bressol de l’Institut 

Municipal d’Educació (IMEB)  

• La millora en la detecció i atenció de l’alumnat NESE A permet planificar els 

recursos d’educació inclusiva i les places de reserva per a la millor 

escolarització dels infants 

• La planificació de l’oferta en ensenyaments obligatoris s’ha adaptat a les 

diferents necessitats i situacions de l’alumnat i de les zones d’escolarització 

• La campanya de preinscripció ha incorporat materials de suport i sessions 

informatives i d’acompanyament per a famílies amb infants amb NESE A 

 

Barcelona, 25 de febrer de 2022 

 

El Consorci d’Educació de Barcelona reduirà les ràtios d’alumnes a les aules d’I3 tenint en 

compte la previsió de disminució de l’11% d’alumnat, que no fa que es disminueixin els 

grups, sinó que en redueixen les ràtios d’acord amb el compromís anunciat pel Departament 

d'Educació per millorar pedagògicament.  D’aquesta manera, els grups classe d’I3 seran de  

diferents tamanys en funció de la realitat de cada zona d’escolarització entre 20 i 23 

alumnes, i concretament al 88% dels centres públics seran de 20 o 21. A les aules de 

secundària, seran també en funció de la zona entre 27 i 30 alumnes per grup, i un 79% dels 

centres tindran una oferta inicial de 27.  
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S’ha avançat i es continua treballant en la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques reforçant, en situacions de vulnerabilitat social,  la col·laboració amb els serveis 

socials municipals i mitjançant una unitat de detecció específica amb l’objectiu de poder fer 

un millor acompanyament a l’alumnat que més ho necessita. Enguany, en aplicació de les 

noves mesures que s’implanten amb el Decret d’admissió d’alumnat, s’han ampliat els 

sistemes de detecció prèvia i l’acompanyament a les famílies amb alumnat amb necessitats 

de seguiment educatiu específic vinculades al retard del desenvolupament, trastorns i 

discapacitats (NESE A), a més de l’alumnat en situació  de vulnerabilitat social i econòmica 

(NESE B), per poder treballar en la reserva de places de manera equilibrada en el centres i 

les zones educatives. En aquest sentit, la campanya de suport a la preinscripció ha 

incorporat sessions informatives per a les famílies d’alumnat amb NESE A, al marge de les 

sessions informatives per P3 i 1r d’ESO, en els 10 districtes de la ciutat. 

 

 

Oferta inicial a I3 

 
 Curs 2021-2022 Curs 2022-2023 Diferència 
 Centres Grups Places Centres Grups Places Centres Grups Places 

Pública 176 273 6.825 177 276 5.761 +1 +3 -1.064 

Concertada 151 292 7.300 150 278 6.253 -1 -14 -1.047 

Total 327 565 14.125 327 554 12.014    

 

 

L’oferta inicial de places per al curs 2022-2023 a I3 és de 12.014 i s’estima una demanda de 

10.450, de les quals 5.761 són places en centres públics i 6.253 són places en centres 

concertats. Aquestes places estan distribuïdes en 177 centres públics (amb 276 grups) i 150 

concertats (amb 278 grups). 

 

Tal com ja es va iniciar el curs passat a la ciutat de Barcelona segueix la reducció de la 

capacitat dels grups en els centres públics, i que per al proper curs és una mesura del 

conjunt de Catalunya. 

 

Capacitat dels grups d’I3 en centres públics per zones 

 

Capacitat / grup Zones Centres 

20 alumnes/grup 14 72 

21 alumnes/grup 11 83 

22 alumnes/grup 4 23 

23 alumnes/grup 1 6 

  

Fins i tot tenint en compte la previsió de matrícula viva que es produeix durant el curs, 

basant-se en les dades de cursos anteriors, només en sis centres s’arribaria als 25 alumnes 
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per aula marcats com a màxim, i en la resta de grups i zones les ràtios oscilarien entre 22 i 

24 després de la distribució de l’alumnat nouvingut per aquesta matrícula viva.  

 

Pel que fa als 150 centres concertats, l’oferta s’ajusta cada cop més a la necessitat existent 

per zona educativa en aplicació del decret d’admissió d’alumnat aprovat fa un any. Amb 

l’acord establert amb cada centre sobre l’adequació de les ràtios i amb la disminució de 13 

grups, s’oferiran 6.253 places en centres concertats, 1.047 places menys que el curs passat. 

En concret, un 54% dels centres concertats tindran els grups d’I3 de 20 o 21 alumnes. 

 

Capacitat dels grups d’I3 en centres concertats  

 

Capacitat / grup Centres Grups 

20 alumnes/grup 34 51 

21 alumnes/grup 47 84 

22 alumnes/grup 9 21 

23 alumnes/grup 17 29 

24 alumnes/grup 1 1 

25 alumnes/grup 42 92 

Total 150 278 

 

 

Finalment, també s’han creat quatre grups addicionals per necessitats d’escolarització, en 

aquest cas un a l’Escola Gayarre i a l’Escola Francesc Macià, les dues a Sants-Montjuïc, i 

un a l’Escola l’Estel i l’Escola Pegaso, ambdues a Sant Andreu.  

 

El centre educatiu Roig Tesalia (Horta-Guinardó) no obrirà les portes en el curs 2022-2023 

per cessament de l’activitat.  

 

Oferta inicial de 1r d’ESO 

 

A 1r d’ESO l’oferta pública per al curs 2022-2023 inclou un descens de la demanda de 453 

alumnes menys que el curs passat. En total s’oferten places en 194 grups en 76 centres 

públics de 1r d’ESO arreu de la ciutat. Són 3 grups més que el curs passat, que creixen per 

la integració a la xarxa pública de l’Institut Escola Projecte; per la creació d’un grup a 

l’Institut Angeleta Ferrer, que estrena nou equipament aquest curs, i un a l’Institut 

Emperador Carles.  
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Capacitat de grups de 1er ESO en centres públics per zones 

 

Capacitat / grup Zones Centres 

27 alumnes/grup 22 60 

28 alumnes/grup 1 4 

30 alumnes/grup 3 12 

 

En el cas de 1r d’ESO, el 79% dels centres públics tindran els grups amb 27 alumnes. Igual 

que a I3, s’ha fet una projecció de la capacitat dels grups amb una estimació de la matrícula 

viva que arribi durant el curs, i hi hauria cinc grups amb 30 alumnes i tres amb 31, dels 194 

que hi ha en total. 

 

Dos centres nous per al curs 2022-2023: Institut Escola Projecte i Institut 

Escola El Molí 

 

El Consorci d’Educació de Barcelona disposarà el proper curs de 340 de places públiques 

més amb la incorporació a la xarxa pública de l’Escola Projecte (Avinguda Tibidabo, 16) del 

districte de Sarrià-Sant Gervasi. El centre educatiu continuarà la seva activitat educativa en 

el curs 2022-2023, però dins de la xarxa pública donant resposta així a la necessitat d’escola 

pública en el districte de Sarrià-Sant Gervasi, i avançant en la necessitat d’equilibri entre el 

nombre de residents i l’oferta d’educació pública i concertada.  Serà l’Institut Escola 

Projecte. 

En el curs 2022-2023 entra en funcionament l’Institut Escola El Molí, que sorgeix després de 

la fusió de l’Escola Prosperitat (1 línia) i l’Institut Galileo Galilei (2 línies), a Nou Barris  

 

 

Reserva de places d’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu 

 

A I3, en total es fa una estimació de detecció de 1.943 alumnes amb Necessitats 

Específiques de Suport Educatiu (NESE). D’aquests, 502 són alumnes amb necessitats 

educatives específiques vinculades al retard del desenvolupament, trastorns o discapacitats 

(NESE A) i 1.442 són alumnes en situació de vulnerabilitat social i econòmica (NESE B). 

Entre l’alumnat amb  NESE B, 878 són germans, una xifra que suposa el 61% d’aquest 

alumnat. En aquest cas, el 24% està matriculat en un centre que supera el % de 

vulnerabilitat de la zona.  A 1r d’ESO,  es fa una estimació de la detecció de 2.276 alumnes 

NESE, 379 de tipus A (131 de continuïtat i 75 germans) i 1.997 de tipus B (556 de continuïtat 

i 412 germans).  
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Detecció de l’alumnat amb plaça de reserva a I3 i 1r d’ESO 

 

 NESE A NESE B TOTAL 

  Continuïtat Germans  

I3 502 563 878 1.943 

 Continuïtat Germans Resta Continuïtat Germans Resta  

1r ESO 131 75 175 556 412 1.029 2.276 

 

Pel que fa a la reserva de places de l’alumnat NESE A,  s’han introduït alguns canvis en la 

detecció a I3. Els diferents serveis dedicats a la detecció i atenció de la petita infància, han 

emplenat un qüestionari pilot d’indicadors per identificar dificultats en el desenvolupament 

dels infants. Els informes dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP), els dels 

centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), els dels serveis educatius 

específics (SEE) i els elaborats per l’equip psicopedagògic referent de les escoles bressol- 

Institut Municipal d’Educació (IMEB), identifiquen els infants que en la seva incorporació a 

l’escola requeriran d’un seguiment educatiu de caire preventiu. 

A més a més, en el marc de la campanya de la preinscripció les famílies poden indicar que 

el seu infant presenta signes de necessitats educatives específiques, i ho poden fer a través 

del formulari habilitat prèviament al període de preinscripció. En els casos que no es tingui 

informació prèvia el Consorci farà una valoració a càrrec d’un equip psicopedagògic per 

determinar si es confirmen necessitats educatives específiques i han d’ocupar una plaça de 

reserva. 

Les millores en la detecció de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu possibilitaran 

poder planificar els recursos d’educació inclusiva necessaris, l’atenció educativa de tot 

l’alumnat i les places de reserva per a la millor escolarització de l’infant. 

 

Pel que fa a 1r d’ESO, la detecció de l’alumnat ve donada pels informes dels que passen de 

primària a secundària, elaborats pels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP). 

En tots els casos, tant a I3 com a 1r d’ESO, el càlcul de la reserva de places per zona 

educativa es fa seguint criteris de proximitat del domicili a l’escola o l’adscripció entre el 

centre de primària i de secundària. També segons les necessitats de l’alumne i els recursos 

de què disposa el centre; i tenint en compte les condicions socioeconòmiques de la família i 

de la zona. 

En el cas de l’alumnat NESE B, la detecció ve donada per dades de l’Institut Municipal de 

Serveis Socials, les del Fons d’infància 0-16 (l'ajut d'emergència social municipal) i el padró; 

i a 1r d’ESO, segons l’informe de resolució de 6è de primària. En aquests casos, el càlcul de 

reserva de places per zona educativa s’ha vist modificat respecte el curs passat amb la 

introducció de nous criteris, i s’han adaptat les places de reserva per garantir el mateix 
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percentatge de vulnerabilitat de la zona educativa. Es fa una reserva 0 en l’oferta inicial en 

aquells centres que superen el % de vulnerabilitat de la seva zona educativa.  

 

Places de reserva d’alumnat per zona educativa (pública-concertada) 

 

 I3 1r d’ESO 

 Centres Oferta 

inicial 

Previsió 

Oferta final 

Centres Oferta 

inicial 

Previsió 

Oferta final 

Reserva Inicial 0 92 0 596 50 0 659 

Reserva Inicial >0  234 1.723 1.723 156 1.723 1.765 

TOTAL   2.319   2.424 

 

Acompanyament a l’alumnat amb NESE en la Campanya de preinscripció  

 

Enguany com a novetat, a més de les sessions informatives de la campanya de preinscripció 

a I3 i a 1r d’ESO, del 14 al 24 de febrer en els 10 districtes de la ciutat, s’han realitzat 

sessions informatives específiques, també a tots els districtes, per acompanyar a les famílies 

amb infants amb NESE A respecte les singularitats de l’escolarització i assessorar-les sobre 

el procediment. S’han dut a terme del 21 al 24 de febrer. 

Els centres estan preparant aquests dies la preinscripció escolar per al curs vinent, que està 

prevista entre els dies 7 al 21 de març per a l’alumnat de segon cicle d’infantil i primària (de 

3 a 12 anys), i entre els dies 9 al 21 de març per a l’alumnat de secundària obligatòria (de 12 

a 16 anys). Aquest any, com ja va passar el curs passat a la ciutat, la campanya de 

preinscripció serà totalment telemàtica, les 24h del dia durant els 7 dies de la setmana, i no 

caldrà desplaçar-se als centres per fer la sol·licitud ni per aportar la documentació.  

El Consorci d’Educació de Barcelona va iniciar el dia 14 de febrer la campanya de 

comunicació del procés de preinscripció amb el lema “Ens apuntem al futur”. Per tal de 

facilitar al màxim aquest procés, al lloc web Edubcn.cat es pot trobar tota la informació de 

l’oferta educativa de Barcelona, la guia dels centres, la seva àrea d’influència, els centres 

adscrits i les activitats de portes obertes, amb la possibilitat de traduir el contingut en 

diversos idiomes.  

Per altra banda, al web Preinscripció.gencat.cat es troba tota la informació sobre la 

preinscripció en línia i un “centre d’ajuda” amb materials de suport per acompanyar a les 

famílies en la presentació i el seguiment de la sol·licitud, amb preguntes freqüents, vídeos 

tutorials podcast i la guia de la preinscripció. 

Aquest curs també s’obren les vuit oficines de suport a preinscripció per ajudar a les famílies 

a fer-la en línia, a partir l’1 de març per fer atenció informativa i del 7 de març per fer el 

suport a la preinscripció, amb cita prèvia. Per donar servei a tota la ciutat i a la resta de 

districtes on no s’obren oficines de suport, restarà oberta també l’oficina d’atenció del 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_info
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
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Consorci d’Educació de Barcelona. L’horari de les oficines és de dilluns a divendres de 8:30 

a 14:30 i els dijous de 8:30 a 17:00. 

 

OFICINES DE SUPORT A LA PREINSCRIPCIÓ: 

• Ciutat Vella (placeta del Pi, 2) 

• Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3) 

• Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87) 

• Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14) 

• Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra) 

• Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223) 

• Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5) 

• Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (carrer Roger de Llúria, 1-3) 

També s’ofereix un servei de teletraducció per facilitar la comprensió dels tràmits tant a les 

oficines  com en els centres educatius, on les famílies podran desplaçar-se per rebre suport i 

orientació.  

La matricula serà del 21 al 29 de juny tant a infantil (2n cicle), com primària i secundària. 

 

 

 


