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OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS
OBLIGATORIS CURS 2017-18

Tarragona, 21 de març de 2017

Preinscripció 2017-2018
Criteris de programació

Març
2017

Variables per elaborar la programació de l’oferta educativa
El mapa escolar de cada
municipi inclou tota
l’oferta del Servei
d’Educació de Catalunya
(centres públics i
concertats).

El padró d’habitants
indica el nombre
d’infants i joves en edat
escolar.

Acord entre el Departament
d’Ensenyament i les
entitats municipalistes
(FMC i ACM).

Criteris generals per a la programació de l’oferta de llocs escolars
Acord amb les entitats municipalistes
• Reducció de la ràtio a 27 alumnes en els grups de 1r d’ESO en entorns
socioeconòmicament desfavorits.
• Manteniment de la reducció de la ràtio a 22 alumnes en els grups de P3 en entorns
socioeconòmicament desfavorits.
• Vetllar per la continuïtat dels projectes educatius actuals.
• Vetllar per la distribució equilibrada de l’escolarització.
• Donar resposta a l’increment d’alumnes d’ESO en funció de les necessitats
d’escolarització a mitjà i llarg termini.
• Valorar el model d’institut escola en determinats entorns i en situacions geogràfiques
específiques.

Distribució equilibrada dels alumnes amb NEE
Abans de la preinscripció

Planificació de la reserva de places.
Durant la preinscripció

Actuacions d’acompanyament i acollida dels alumnes amb NEE
als centres i utilització dels possibles instruments per afavorir
l’escolarització equilibrada d’aquests alumnes.

Després de la preinscripció

Limitació de matrícules fora de termini en determinats
centres i canvis de centre al llarg del curs en els casos
previstos en la normativa.
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Evolució de la població
Padró infants 3 anys

Places ofertes

Oferta inicial dels Serveis Territorials a Tarragona

P3

6.820

5.886

+934

places ofertes

infants padró any 2014

places respecte al padró

277

211

66

grups del Servei d’Educació de Catalunya

grups de centres públics

grups de centres concertats
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Oferta inicial de places a 1r d’ESO
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Evolució de la població
Padró nois i noies de 12 anys

Places ofertes

Oferta inicial dels Serveis Territorials a Tarragona

1r

7.275

7.018

+257

places ofertes

nois i noies padró any 2005

places respecte al padró

d’ESO
245

182

63

grups del Servei d’Educació de Catalunya

grups de centres públics

grups de centres concertats
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Novetats del mapa escolar: instituts

1 Institut
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Institut
Miami Platja

Grups
1r d’ESO
2

Municipi
Mont-roig del Camp
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Novetats del mapa escolar: instituts escola

1 Institut
escola

Institut escola
Mediterrani
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Origen
transformació de l’Escola Mediterrani
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Procediment i novetats
Novetats
Més oportunitats
A les llistes d’espera de cada centre s’incorporen totes les opcions que han sol·licitat
les famílies.

Més transparència
A l’inici del curs escolar, cada centre ha de publicar una llista dels nous alumnes
matriculats i ha d’informar del nombre de places vacants.

Més control
S’intensificaran les mesures per impedir el frau.
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Criteris en l’admissió d’alumnes a P3
Criteris generals
Germans o germanes que estan matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el
pare, mare, tutor o tutora legal hi treballa. 40 punts
Proximitat (només una opció):
• Domicili (àrea de proximitat). 30 punts
• Lloc de treball. 20 punts
• Domicili (al mateix municipi).10 punts
Ajut per renda mínima d’inserció. 10 punts
Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna o d’un
familiar de primer grau.10 punts

Criteris complementaris de desempat
Família nombrosa o monoparental. 15 punts
Malaltia crònica del sistema digestiu endocrí o metabòlic. 10 punts
Si el pare, mare, tutor o tutora, germà o germana és antic alumne. 5 punts

Registre d’alumnes de Catalunya

Per què és important l’identificador?

Enguany tots els alumnes que participin en el procés de preinscripció i
matrícula han d’especificar el seu identificador en la sol·licitud, excepte els
infants que s’incorporin per primera vegada al sistema educatiu.
Identificador
únic

Registre
únic

Visió 360º de
l’alumne

Tramitació
electrònica
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Procediment i novetats: calendari
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Calendari de segon cicle d’educació infantil, primària i 1r d’ESO

De novembre a gener

Reunions dels Serveis
territorials amb els ajuntaments en
les taules mixtes

Del 12 al 16 de juny

Del 23 de març al 4 d’abril

Gener i febrer

Presentació de
sol·licituds

Elaboració de la proposta
inicial de l’oferta obligatòria

Matriculació

2016

2017
20 de març

Publicació de l’oferta

Abril i maig

Adequació de l’oferta al
procés de preinscripció
i vacants

