COMUNICAT SOBRE L’OFERTA EDUCATIVA AL POBLENOU
Per tal de donar resposta a alguns missatges que s’estan difonent al Poblenou en
relació amb l’oferta de places a la zona d’escolarització Z26 (El Parc i la Llacuna, Vila
Olímpica i Diagonal Mar), el Consorci d'Educació de Barcelona vol traslladar les
informacions que segueixen.
Per accedir a P3 en el curs 2015-2016 s’han presentat a la zona Z26 un total de 779
sol·licituds, 563 de les quals demanaven en primera opció un centre públic. Aquestes
xifres són inferiors a les de curs passat, en què les peticions van ser 834 (592 per a
centres públics).
Malgrat aquesta disminució de la demanda, el Consell de Direcció del Consorci
d’Educació de Barcelona va decidir el passat 13 d’abril incrementar l’oferta afegint un
grup de P3 a Escola Vila Olímpica.
Amb aquesta oferta final es poden assignar, dins de la mateixa zona i en primera
opció, més del 87% de les sol·licituds, percentatge a què cal afegir un altre 10% que
s’assignarà a alguna de les opcions demanades. Es disposa d’un nombre suficient de
vacants per assignar plaça d’ofici, també dins de la zona, a l’alumnat restant. D’altra
banda, en les altres zones del districte de Sant Martí hi ha un nombre molt elevat de
places vacants, tant a centres públics com a privats concertats. Aquesta és de fet la
situació en el conjunt de la ciutat, on restaran més de 1.000 places de P3 sense
ocupar.
A hores d’ara les dades demogràfiques apunten per al curs 2016-2017 un nou descens
del nombre d’infants de 3 anys, per bé que caldrà estar amatents a la confirmació o no
d’aquesta tendència i que es continuarà treballant en el desenvolupament dels
projectes educatius dels centres del districte, alhora que s’analitzarà el possible
increment de l’estructura d’alguns d’ells.

A 1r d’ESO les dades són globalment similars a les del curs passat. Per a una oferta
de 1.169 places s’han presentat 1.165 sol·licituds (9 menys que el curs passat).
S’assignarà a alguna de les opcions demanades el 95% de l’alumnat (83% en primera
opció). L’alumnat que ha fet demanda a tots els Instituts adscrits a la seva escola té
garantida plaça a un d’aquests. D’altra banda, en alguns dels Instituts del districte es
confirma l’entrada d’alumnes procedents de centres no adscrits.

Barcelona, 30 d’abril de 2015

1

