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E
l curs 2021-2022 posa les 
bases. Dilluns arranca el 
procés de preinscripció 
per als alumnes de segon 
cicle d’educació infantil 
i primària, uns 38.000 a 

Lleida. I el dia 17 s’inicia a la se-
cundària obligatòria, que cursen 
a Lleida uns 18.000 alumnes, 
com apunten les dades d’Edu-
cació referents a l’actual curs. 

Arreu de Catalunya, el curs 
vinent vindrà marcat per la da-
vallada d’alumnes de P3 (3.241 
menys) i, per primer cop d’ençà 
del 1995, d’estudiants de primer 
d’ESO (uns 2.579 menys). Tot i 
això, s’ha optat per mantenir els 
grups en P3 i abaixar les ràtios 
per sota dels 25 alumnes en més 
de la meitat dels 3.000 grups. 
D’aquesta manera es pretén ga-
rantir una escolarització equili-
brada i lluitar contra la segrega-
ció escolar, tal com contempla el 
nou decret d’admissions aprovat 
el passat febrer.

El procés serà per primer cop 
100% telemàtic i caldrà un te-
lèfon mòbil, tauleta o ordinador 
per poder-lo fer. No obstant, les 
famílies que tinguin alguna difi-
cultat o no disposin de tecnolo-
gia podran demanar cita prèvia 
als centres escolars o les oficines 
municipals d’escolarització, on 
rebran el suport que requereixen 
per completar el procés. Per ai-
xò, Educació ha posat en marxa 
un portal en què es recull tota la 
informació sobre la preinscripció 
de les etapes obligatòries, que 
finalitza el 24 de març.

En cas que la demanda superi 
l’oferta, es continuarà aplicant 
el barem de puntuació, ja que el 
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A Lleida omplen les aules uns 38.000 alumnes de 2n cicle d’infantil i primària i uns 18.000 d’ESO.

EDUCACIÓ ENSENYAMENT REGLAT

|| Dilluns s’inicia la preinscripció al segon 
cicle d’educació infantil i primària i el dia 
17, a l’ESO, de forma 100% electrònica

|| A Catalunya minven en uns 3.240 els 
alumnes de P3 i en uns 2.580 els de primer 
d’ESO, un fet que no es produïa des del 1995

REDUIR LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A LLEIDA, EL REPTE

n Lleida estrena un nou ma-
pa escolar de primària, que es 
regeix per la proximitat i les 
agrupacions naturals dels bar-
ris, apuntaven des d’Educació 
i la Paeria. D’aquesta manera 
es pretén reduir la segregació 
escolar, en sintonia amb la no-
va normativa catalana. 

Tal com dibuixa el mapa, 
la zona 1 abraçaria les esco-
les Pinyana, Balàfia, Països 
Catalans, La Mitjana, Par-
dinyes, Riu Segre, Mirasan 
i Torre Queralt. La zona 2, 
Camps Elisis, Francesco To-
nucci, Frederic Godàs i Maris-
tes Montserrat. La 3, l’institut 

escola Magraners. La 4, Enric 
Farreny, Parc de l’Aigua, Joan 
Maragall i el Carme. La 5, Ciu-
tat Jardí, Joc de la Bola, Magí 
Morera i Galícia, Santa Ma-
ria de Gardeny i Fedac Lleida. 
La 6, Cervantes, Pràctiques 
1, Joan XXIII, Pràctiques II, 
Príncep de Viana, Sant Josep 
de Calassanç, Episcopal, Les-
tonnac, Sagrada Família, Sant 
Jaume i Santa Anna. La 7, Al-
ba i Segrià- Llívia. La 8, Anto-
ni Bergós i Creu del Batlle. La 
9, Espiga, Sant Jordi, Institució 
Lleida i Mater Salvatoris. La 
10, Josep Mañé i Galvaldà i 
Claver. I la 11, El Vilot.

Proximitat i agrupacions de barris marquen el nou mapa

Regulen 
l’admissió un 
cop iniciat el 
curs escolar

Programes 
innovadors 
per atraure 
les famílies

El proper curs escolar  
posa els fonaments online

n Per primera vegada, es re-
gula el procediment per ad-
metre un alumne un cop ini-
ciat el curs escolar. Aquest és 
un punt clau del nou decret, 
aprovat pel Govern al febrer. 
Estableix ajuts per fomentar 
l’accés de l’alumnat socio-
econòmicament vulnerable 
a activitats complementàri-
es i serveis escolars, i creen 
unitats de detecció per a qui 
presenti necessitats educati-
ves específiques.

n Per afavorir l’equitat i la 
cohesió social, és imprescin-
dible que els centres tinguin 
una composició social he-
terogènia. Incrementar-la i 
atraure les famílies de l’en-
torn és un dels reptes del 
programa Magnet, al qual 
s’han adherit tres escoles 
lleidatanes. Camps Elisis de-
senvolupa un projecte amb el 
col·legi d’Arquitectes; Par-
dinyes, amb l’Irta i la UdL, i 
Joan Maragall, amb Magical, 
Media, UdL i Segre.

Canvis en 
títols d’ESO, 
cicles bàsics  
i batxillerat

n  Arreu de l’Estat, pla-
na la nova llei educativa, 
LOMLOE. Per al curs que ve 
planteja noves condicions de 
titulació en ESO, cicles for-
matius de grau bàsic i batxi-
llerat, així com titulació en 
ensenyaments professionals 
de música i dansa. I es fixaran 
noves condicions d’accés als 
ensenyaments. No serà fins al 
curs 2022-2023 quan es co-
mençarà aplicar el nou cur-
rículum en el primer curs de 
primària, ESO o batxillerat.

Circumscrit a primària, defineix cinc grans zones.

Tot i el nou decret d’admissió, es mantenen els barems de puntuació.

que es contempla al nou decret 
no s’aplicarà fins al curs 2022-
2023. A tall de recordatori, ator-
guen 40 punts si es té un germà 
estudiant al centre, 40 punts si el 
pare o la mare treballen al cen-
tre, 30 punts si el domicili o el 
lloc de treball dels progenitors 
està a prop, 15 punts si és famí-
lia nombrosa o monoparental o 
10 punts segons sigui la renda 
per càpita de la unitat familiar, 
entre altres.

La matriculació serà del 14 
al 18 de juny per al segon cicle 
d’educació infantil, primària i 
primer d’ESO, i del 28 de juny 
al 2 de juliol en el cas de segon, 
tercer i quart d’ESO.


