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El Govern oferirà el curs vinent 1.066.228 places 
d’educació infantil i ensenyaments obligatoris 
 

• Enguany P3 és el curs que ofereix menys places respecte al curs 
anterior, a causa de la baixada demogràfica i del padró  
 

• S’ofereixen 6.200 places més que el curs anterior en els 
ensenyaments obligatoris 

 
• L’educació primària és l’etapa que més creix, amb un total de 

498.575 places 
 

• La preinscripció escolar per al curs 2013-2014 es podrà fer entre l’11 i 
el 22 de març 

 
• El projecte educatiu i el professorat són els aspectes dels centres 

que més valoren els pares i mares, segons una enquesta del Centre 
d’Estudis d’Opinió 

 
El Govern oferirà el proper curs escolar 2013-2014 un total de 1.066.228 
places per a les etapes d’educació infantil de segon cicle, educació primària i 
educació secundària obligatòria (ESO). La consellera d’Ensenyament ha 
informat avui al Consell Executiu del procés de preinscripció escolar, que 
començarà el proper 11 de març i acabarà el 22 del mateix mes. 
 
L’oferta del Servei d’Educació de Catalunya representa un increment de 6.200 
places respecte a la del curs anterior 2012-2013, quan la xifra va ser 
d’1.060.028 places. Per etapes educatives, l’oferta és: 253.573 places per al 
segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys), 498.575 places per a l’educació 
primària i 314.080 places per a l’educació secundària obligatòria. L’etapa que 
més creix és l’educació primària, amb 498.575 places, 8.000 més que el curs 
anterior. A primer de primària l’oferta és de 83.825 places, davant les 82.825 
del curs passat.  
 
L’educació secundària obligatòria també presenta un increment respecte a 
l’any passat, amb un total de 314.080 places, 1.200 més que l’oferta del curs 
2012-2013. De fet, el creixement dels darrers anys de l’educació primària fa 
preveure un increment futur de l’ESO. Per contra, el segon cicle d’educació 
infantil és el que menys creix de les tres etapes educatives, amb un 
decreixement del P3. Per segon any consecutiu, P3 ofereix menys places que 
l’any anterior: 81.875 respecte a les 85.265 del curs 2012-2013. El principal 
motiu d’aquest creixement negatiu és la davallada demogràfica, que fa que hi 
hagi menys nens a escolaritzar, i l’evolució negativa del padró. Així, en anys 
anteriors hi havia més empadronats que naixements i ja el 2010 va ser a 
l’inrevés, amb 84.015 naixements i 82.759 empadronats. 
 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3

Aspectes valorats per les famílies 
 
La majoria de sol·licituds de preinscripció seran per al primer curs de 
l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens comencen a 
assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis 
als instituts.  
 
La matriculació tindrà lloc entre el 10 i el 14 de juny per als alumnes d’infantil, 
primària i primer d’ESO i entre el 25 i el 28 de juny per als de segon, tercer i 
quart d’ESO. Per segon any consecutiu, la matriculació dels alumnes d’ESO 
que realitzin els exàmens de setembre serà del 6 al 10 de setembre. Com a 
novetat, per als alumnes que aprovin el quart d’ESO al setembre o que s’hagin 
quedat sense plaça al juny, es crea un segon període de preinscripció i 
matrícula al setembre per als CFGM i CFGS. El període de presentació de 
sol·licituds al centre serà els dies 9 i 10 de setembre. 
 
Segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió –Òmnibus de la segona 
onada de 2012–,els aspectes que les famílies consideren més importants en 
relació amb els centres educatius són, en primer lloc, el projecte educatiu, 
seguit del professorat, la direcció, les instal·lacions i els serveis 
complementaris.  
 
En la preinscripció d’enguany es mantenen els mateixos criteris d’admissió 
d’alumnes del curs anterior.  
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El Govern adequa el títol de grau superior de gestió 
d’allotjaments turístics a les necessitats del sector 
 

• El cicle s’ha renovat per adaptar-se a la formació professional 
establerta a la LOE i s’ha desenvolupat d’acord amb el catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de gestió d’allotjaments turístics, amb l’objectiu 
d’adequar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum 
s’ha adaptat a la formació professional establerta a la Llei orgànica d’educació 
(LOE) i també se n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat 
d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que 
permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació 
professional. 
 
El nou currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió d’allotjaments 
turístics amplia els continguts en aspectes relacionats amb la gestió de les 
noves tecnologies i la internacionalització de la indústria hotelera, així com la 
creixent integració dels sectors turístics, del comerç i de l’oci. D’aquesta 
manera, s’adapta a l’evolució dels establiments d'allotjament turístic, que 
compten amb una gamma més àmplia d'oferta al producte base, amb serveis 
més nous i personalitzats i que fan necessària la incorporació de sistemes de 
gestió més moderns i de professionals capaços d’adaptar-se, preveure i 
anticipar-se a l'evolució canviant del mercat turístic. 
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El Govern amplia el termini per presentar els plans 
d’autoprotecció d’àmbit local i la seva adequació a la 
normativa vigent 

 
• El decret homogeneïtza els criteris que han de complir els 

espectacles públics, activitats recreatives i espais oberts al públic 
a l’hora d’homologar els seus plans d’autoprotecció  
 

• La modificació no afectarà en cap moment la seguretat de 
l’activitat ni dels usuaris perquè el centre ha de complir en tot 
moment determinades mesures de protecció davant 
d’emergències 

 
El Govern ha aprovat avui un decret que amplia fins al 31 de desembre de 
2014 el termini per elaborar els plans d’autoprotecció en l’àmbit local. Aquesta 
ampliació no afectarà en cap moment la seguretat de l’activitat ni dels usuaris, 
ja que els centres i les activitats hauran de respectar en tot moment les 
mesures de protecció davant d’emergències, com primers auxilis, lluita contra 
incendis i evacuació, entre d’altres.  
 
El Decret 82/2010 estableix l’obligació de disposar de plans d’autoprotecció 
homologats per als titulars de determinades activitats i centres. El decret 
aprovat avui amplia el termini de presentació del document fins al 31 de 
desembre de 2014, davant la necessitat de donar més temps als ajuntaments 
per adequar-se a la normativa vigent i per disposar dels mitjans personals i 
tècnics adequats per informar i homologar els plans de protecció civil. 
 
D’altra banda, el nou decret també homogeneïtza els criteris que han de 
complir els espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments i 
espais oberts al públic a què fa referència el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR). Amb la nova regulació, s’han d’ajustar al que 
disposa el Decret 82/2010 pel que fa a la seva elaboració, tramitació, 
contingut, implantació, revisió i simulacres. 
 
Així, en virtut del text aprovat avui, les activitats i centres d’interès per a la 
protecció civil local  que necessitin pla d’autoprotecció (espectacles públics i 
activitats recreatives en funció del seu aforament, entre d’altres, i els 
establiments  públics amb un aforament inferior a 500 persones ubicats en 
terrenys forestals) tindran fins al 31 de desembre de 2014 per  homologar-los. 
La resta (els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter 
extraordinari com les macrofestes) hauran d’aplicar el reglament del REPAR i 
presentar els plans abans de l’inici de l’activitat. 
 
Aquesta unificació racionalitza i simplifica la normativa, que resulta més 
accessible als destinataris i a la societat en general.  


