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Preinscripció i oferta educativa curs 2023-2024
Principals novetats
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• El curs vinent hi haurà prop de 2.000 infants menys d’Infantil 3 respecte
l’any anterior. I hi haurà 3.057 alumnes menys a 1er d’ESO.

• El Departament d’Educació fa una oferta inicial per al proper curs 2023-
2024 un total de 3.055 grups per a I3 i de 2.942 grups per 1r d’ESO.

• És el segon curs amb reducció de ràtio a 20 alumnes a Infantil 3. I3 i
I4 ja tindran ràtio reduïda beneficiant a 87.757 alumnes.

• Per primera vegada, en la reserva de places per a l’alumnat amb
necessitats educatives: es diferenciarà entre l’alumnat amb
necessitats educatives especials (NEE-A) i l’alumnat amb necessitats
derivades de situacions socioeconòmiques desafavorides (NEE-B).

• Entren a la xarxa 9 centres nous d’ensenyaments obligatoris: 2 escoles,
2 instituts i 5 instituts escola. També s’integren 4 centres fins ara
concertats a la xarxa pública d’Educació.
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Evolució oferta educativa al primer nivell del
segon cicle d’educació infantil a Catalunya
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Evolució de la ràtio mitjana del període 2013-2014/2023-2024
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Curs Grups Alumnes Ràtio mitjana

2013-2014 3.266 76.997 23,5

2014-2015 3.241 74.510 22,9

2015-2016 3.140 71.892 22,8

2016-2017 3.070 68.335 22,2

2017-2018 3.149 69.780 22,1

2018-2019 3.146 68.823 21,8

2019-2020 3.085 68.325 22,1

2020-2021 3.057 64.653 21,1
2021-2022 2.957 61.917 20,9

2022-2023 3.112 59.426 19

2023-2024 3.055 57.459 18,8



Oferta de grups del Servei d’Educació de Catalunya. I3

5

Grups
Oferta pública

Grups
Oferta

concertada

Total
Servei

d’Educació

2022-2023
Oferta inicial 2.168 944 3.112

2022-2023
Oferta final 2.191 893 3.084

2023-2024
Oferta inicial 2.125 930 3.055

2023-2024
Previsió

d’oferta final

2.150
(+25)

871
(-59)

3.021
(-24)

Padró d’infants de 3 anys: 57.459 (-1.967 respecte curs anterior)



Oferta de grups del Servei d’Educació de Catalunya. I3
Projecció de l’oferta final
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Diferència entre el nombre de grups de l’oferta inicial i l’oferta final
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Oferta de grups del Servei d’Educació de Catalunya. I3
Com i per què?
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• El Departament redueix grups a l’oferta inicial per reduir la sobreoferta de
places d’I3 complint amb el Pacte contra la Segregació Escolar. La
sobreoferta segrega centres amb poca demanda.



Reducció de ràtios a l’Infantil 3

8

• 87.757 alumnes es beneficiaran d’aules amb ràtio 20 o
menys de 20 a I3 i a I4

• El 91’3% dels grups dels centres públics sortiran amb
ràtio a 20 o menys –el 86’1% dels grups l’any passat-.
Aquesta ràtio es compleix en tots els municipis on s’ha
reduït algun grup.

• El 51’3% de grups dels centres concertats sortiran amb
ràtio a 20 o menys -37’2% dels grups l’any passat-. La
concertada que redueix ràtios, ho fa de forma voluntària. I el
82’3% dels grups surten a menys de 25, quan l’any passat
eren el 73%.

• De 2.125 grups d’I3, 700 (33%) surten amb ràtio 19, 18 o
inferior.

• La reducció de ràtios impulsada pel Departament
d’Educació ha evitat el tancament de 251 grups arreu de
Catalunya.



La lluita contra la segregació i el descens de la
natalitat són els dos factors que orienten l’oferta
de places
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• A la pública, es redueixen grups en l’oferta inicial
• A la concertada, es redueixen grups en l’oferta final, d’acord amb la normativa

estatal

• A l’oferta pública inicial hi ha una reducció de 43 grups respecte l’oferta
inicial de l’any anterior. En concret, es creen 93 grups i se’n treuen 136
respecte l’oferta inicial del 2022-2023. Dels centres on es retira un grup, 50
són inevitables perquè són en municipis amb escola pública única.

• Als municipis amb més d’una escola, on es redueix algun grup, l’oferta
inicial és amb ràtio 18 o 19 alumnes per aula.

• En 2 cursos hi ha 4.458 alumnes menys a I3. Tot i aquesta reducció, a
l’oferta inicial s’han incrementat 15 grups a la pública i s’han reduït 47 a la
concertada.



Oferta de grups del Servei d’Educació de Catalunya. 1er ESO
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Grups
Oferta pública

Grups
Oferta

concertada

Total
Servei

d’Educació

2022-2023
Oferta inicial 2.009 957 2.966

2022-2023
Oferta final 2.023 955 2.978

2023-2024
Oferta inicial 1.985 957 2.942

2023-2024
Previsió Oferta

final

2.005
(+20)

954
(-3)

2.959
(+17)

Alumnat de 6è de primària: 81.576   (-3.057 respecte curs anterior)



Centres educatius nous

• 2 nous instituts i 2 escoles noves:

Institut Vallcarca (Barcelona)
Institut Nou Alcarràs (Segrià)
Escola Nova de Badia del Vallès (V. Oc)
Escola de Campllong (Gironès)

• 5 instituts escola nous:

Institut Escola de Badia del Vallès (V. Oc)
Institut Escola Freixes (Terrassa)
Institut Escola El Cabrerès (L’Esquirol)
Institut Escola Mossèn Joan Batlle (Blanes)
Institut Escola Josep Pous i Pagès (Figueres)
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El proper curs 2023-2024 hi haurà 9 centres nous: 2 instituts, 2
escoles i 5 instituts escola



• S’integren 4 centres a la xarxa pública del Departament d’Educació.
En total, el proper curs es guanyaran més de 1.700 places per a
l’educació pública:

• Institut Escola Manresa. Actualment Escola Joviat. Es guanyen més de 900 places
d’oferta pública al municipi a educació infantil, primària, secundària i batxillerat.

• Institut Escola Sant Felip Neri (Barcelona). Actualment Escola Sant Felip Neri.
S’ofertaran més de 300 places d’infantil, primària i ESO.

• Escola Segre (Barcelona). Actualment Escola Mare de Déu de la Soledat. Més de
200 places públiques d’infantil i primària al barri de Sant Andreu.

• Institut Escola Cent Fonts-Sant Josep (Sant Hilari Sacalm). Actualment Col·legi
Sant Josep, amb una oferta pública de més de 300 places d’infantil, primària i ESO.

• Des de l’aprovació del Decret que regula la integració de centres, el
proper curs s’hauran integrat un total de 15 centres a la xarxa del
Departament d’Educació, amb més de 8.200 places públiques
guanyades.

Integració de centres
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Noves construccions escolars de centres educatius ja
existents

• Nous edificis educatius previstos a l’inici del curs 2023-2024:

Institut Ventura Gassol (Badalona)
Escola Jacint Verdaguer (La Granada)
Escola Gegant del Rec (Salt)
Escola Josep Ribot i Oliva (Vilamalla)
Escola Balàfia-Pinyana (Lleida)
Escola Ramon Perelló (Vilagrassa)
Institut Escola Pepa Colomer (El Prat de Llobregat)
Escola Madrenc (Vilablareix)
Escola Mare de Deu del Roser (Vallmoll)
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• La preinscripció és totalment
electrònica. Es pot dur a terme tots
els dies durant 24h durant tots els dies
de la setmana, des d’un dispositiu
mòbil, ordinador o tauleta.

• Dates de la preinscripció:
- Educació infantil i primària: del 6 al
20 de març.
- Educació secundària obligatòria: del
8 al 20 de març.

• Dates de la matriculació:
- D’I3 a 4t d’ESO: del 20 al 28 de juny.

• Web d’informació ciutadana:
preinscripcio.gencat.cat
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Reserva de places per a alumnat amb necessitats
educatives (NEE)
Com i per què?
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• Com a novetat per al proper procés de preinscripció de l’etapa obligatòria, es
farà una reserva diferenciada de places per a alumnes amb necessitats
educatives especials (NEE-A) i específiques (NEE-B). Desplegament Decret
d’admissió.

• Aquesta diferenciació en la reserva de places no serà visible per a les famílies,
que en canvi, sí sabran quines places ordinàries s’ofereixen a cada grup al mapa
escolar http://mapaescolar.gencat.cat

• Les places NEE-A quedaran reservades fins a la matrícula. Seran ocupades
per alumnes assignats pels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
juntament amb les comissions de garanties. Això permetrà atendre de forma
més òptima tot l’alumnat amb necessitats i contribuirà a fer una escola més
inclusiva.

• Les places de NEE-B quedaran reservades fins a l’inici de curs per donar
resposta a la matrícula viva durant el període de vacances.



Reserva de places per a alumnat amb necessitats
educatives especials (NEE)
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RESERVA NEE-Aà Mínim 1 per grup ampliable
• A tots els grups hi haurà una reserva mínima d’1 plaça per a NEE-A, però

que es pot ampliar en funció dels alumnes detectats per l’EAP (Equip
d’Assessorament Psicopedagògic).

RESERVA NEE-Bà Mínim 2 per grup ampliable
• La reserva inicial de NEE-B s’ajustarà tenint en compte els valors de la

reserva final del curs passat (al conjunt de l’alumnat d’I3 va ser del 18%,
però varia a cada centre i a cada municipi).




