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Preinscripció i oferta educativa curs 2022-2023

 La preinscripció serà totalment electrònica i es 
podrà fer les 24h al dia durant els 7 dies de la 
setmana.

 Les famílies que no puguin fer el tràmit per elles 
soles, podran demanar cita prèvia al centre on 
demanen en primera opció o a les Oficines 
Municipals d’Escolarització (OME)

 Dates de la preinscripció:
o Educació infantil i primària: entre el 7 i el 21 

de març
o Educació secundària obligatòria: entre el 9 i 

el 21 de març

 Dates de la matriculació:
o D’I3 a 4t d’ESO: del 21 al 29 de juny

 Web d’informació ciutadana: 
preinscripcio.gencat.cat



Preinscripció i oferta educativa curs 2022-2023

 La reducció de ràtios s’inicia a Infantil 3 el curs que ve i progressivament s’anirà 

implantant a la resta de cursos. 

 El 99% dels grups de centres públics i el 73% dels grups concertats redueixen ràtios 

per sota de 25 alumnes per grup classe. 

 Entra en vigor el Decret d’Admissió, que incorpora novetats i mesures destacades 

en favor de l’escolarització equilibrada de l’alumnat i la lluita contra la segregació.

 El proper curs s’oferten 3.113 grups a I3 i 2.968 grups a 1r d’ESO. Malgrat que hi ha 

menys alumnes d’I3, creixen els grups en aquest curs, sobretot a l’escola pública, 

per la reducció de ràtios.

 Es creen 3 centres nous, 4 instituts escola, i s'integra 1 centre a la xarxa pública del 

Departament d’Educació. 



Reducció de les ràtios a I3

 Per primera vegada, de forma 

generalitzada, es redueix la ràtio 

als grups d’Infantil 3 (I3) als 

centres públics i concertats.

 La reducció de ràtios s’inicia a I3 

el curs que ve i progressivament 

s’anirà implantant a la resta de 

cursos. 

 El 86% dels grups públics i el 37% 

dels concertats redueixen ràtios a 

20 alumnes o menys per grup. 



Reducció de les ràtios a I3

 Malgrat que baixa l’alumnat d’I3, el Departament no disminueix l’oferta de grups 

sinó que l’incrementa. 
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Reducció de les ràtios a I3

 Baixada generalitzada en les ràtios arreu de Catalunya, amb un especial descens 

en les zones menys poblades.

 Millora pedagògica: En les edats més primerenques és on la reducció de ràtios té 

major incidència en l’alumnat. 

 Múltiples beneficis:

o Millora per a l’alumnat.

o Millora per al professorat.

o Millora per al sistema educatiu.



Oferta de grups del Servei d’Educació de Catalunya 

I3 Alumnes Oferta 
pública

Oferta 
concertada

Servei 
d’Educació

2022-2023 

Oferta inicial

57.871 

alumnes 

previstos

2.168

grups

945 grups 3.113 grups

2021-2022

Oferta inicial

61.345 

alumnes 

matriculats

2.110 

grups

978 grups 3.088 grups

Variació 

respecte 

oferta inicial

-3.474 

alumnes

+58 grups -33 grups +25 grups



Oferta de grups del Servei d’Educació de Catalunya  

1r d’ESO Alumnes Oferta 
pública

Oferta 
concertada

Servei 
d’Educació

2022-2023 

Oferta inicial

81.503 

alumnes 

previstos

2.013

grups

955 grups 2.968 grups

2021-2022

Oferta inicial

83.576 

alumnes 

matriculats

2.021 

grups

973 grups 2.994 grups

Variació 

respecte 

oferta inicial

-2.073 

alumnes

-8 grups -18 grups -26 grups



Novetats en l’oferta educativa

Centres nous

o Escola Balàfia-Pinyana (Lleida), per fusió de 2 centres, l’Escola Balàfia i l’Escola 

Pinyana. 

o Escola La Vila (Polinyà), per fusió de l’Escola Polinyà i l’Escola Pere Calders. 

o Escola Castellfollit del Boix, per fusió de l’Escola Coll de Gossem i l’Escola de Maians, 

ambdues de la ZER Tres Branques.

Nous instituts escola

o Institut Escola El Molí (Barcelona), per fusió de l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo

Galilei.

o Institut Escola Arrabassada (Tarragona), per creixement de l’Escola Arrabassada. 

o Institut Escola de Torrelles (Torrelles de Llobregat), per integració de l’Escola Sant Martí, 

l’Escola Can Coll i l’Institut Torrelles de Llobregat.

o Institut Escola Miquel Martí i Pol (Lliçà d’Amunt), per creixement de l’Escola Martí i Pol. 

Centre que s’integra a la xarxa d'Educació

o Institut Escola Projecte (Barcelona).



Novetats en l’oferta educativa

Noves construccions escolars que entren en funcionament el curs 2022-2023

Institut Angeleta Ferrer. Barcelona

Escola Jacint Verdaguer. La Granada

Escola Ernest Lluch. Hospitalet Llobregat 

Escola Pla del Puig. Sant Fruitós del Bages

Escola La Serreta. Santpedor

Escola El Vinyet. Solsona

Institut de Guissona. Guissona

Escola Pinyana. Lleida 

Escola Ramón Perelló. Vilagrassa

Escola Teresa Godes i Domènech. El Montmell

Institut Els Pallaresos. Els Pallaresos

Escola L’Arrabassada. Tarragona

Institut La Ferreria. Montcada i Reixac

Escola Virolet. Sabadell

Escola Muntanyola. Muntanyola

Institut Escola Carles Capdevila. Balenyà

Institut de Tiana. Tiana



 El principal objectiu és eliminar la segregació escolar a l’entrada del sistema educatiu.

 El Decret proposa un canvi de mirada: combatre la segregació escolar en el seu inici i que la

distribució equilibrada de l’alumnat es faci a l’entrada del sistema, tant a I3 com a 1r d’ESO.

 Per tirar endavant aquest procés cal: identificar l’alumnat, reservar les places en funció de

cada zona i assignar plaça a l’alumnat.

 La novetat més destacada del Decret és que l’alumnat arribarà, tant a l’escola pública com a

la concertada i a I3 com a 1r d’ESO, amb tots els recursos econòmics necessaris associats a

la seva escolarització. A partir del curs 2022-2023, els centres públics rebran 384,66 euros

per alumne, i els concertats, 988,1 euros per alumne.

 Per primera vegada es mantindrà la reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives

específiques (NEE) fins l’inici del curs escolar. Les places a reservar seran ajustades a cada

territori tenint en compte les característiques reals de la zona i la vulnerabilitat.

 El Decret, a més, permetrà mantenir aquesta reserva fins l’inici del curs escolar, mentre que

fins ara era vigent fins el dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos.

Aplicació del Decret d’Admissió 



Novetats curs 2022-2023

 La reducció de ràtios s’inicia a Infantil 3 el curs que ve i progressivament s’anirà 

implantant a la resta de cursos. 

 Per primera vegada, l’oferta inicial comença en les mateixes condicions a la 

pública i la concertada.

 Entra en vigor el Decret d’Admissió i l’alumnat arribarà, tant a l’escola pública com 

a la concertada, amb tots els recursos econòmics necessaris associats a la seva 

escolarització a l’entrada al sistema (i3 i 1r ESO):

 384,66€ per alumne socioeconòmicament vulnerable a la pública 

 988,1€ per alumne socioeconòmicament vulnerable a la concertada
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