
 
 

 
 
La configuració dels centres docents públics pel que fa al nombre d’unitats ve donada 
pel nombre d’alumnes per grup (d’acord amb les adscripcions de zona, la 
promoció/repetició  i les ràtios establertes). 
 
 

Criteris per a l’assignació  d’unitats 
 
1. Les ràtios d’alumnes per grup que s’han de tenir en compte per configurar les 
unitats dels centres docents públics són:  
 

Educació infantil i Primària 
 
Centres Incomplets: 
 
Educació Infantil: 

 Fins a 16 alumnes, 1 unitat (agrupament de 3 nivells).. 

 De 19 a 41 alumnes, 2 unitats (agrupament de 2 nivells). 

 A partir de 42 alumnes, 3 unitats (alumnes del mateix nivell). 
 
Educació primària: 

 Fins a 19 alumnes, 1 unitat (tota l’etapa). 

 De 22 a 45 alumnes, 2 unitats (s’agruparan per cicles; 1r+2n+3r i 
4t+5è+6è) 

 A partir de 46 alumnes, 3 unitats (1r+2n; 3r+4t i 5è+6è) 
 
Centres complets: 
 
Nombre màxim d’alumnes per unitat:  

 4t curs d’Educació Infantil: 20 alumnes + el 10%. 
Es desdoblarà a partir de 23 alumnes  

 5è i 6è curs d’Educació Infantil:  25 alumnes + el 10%. 
Es desdoblarà a partir de 28 alumnes 

 Educació Primària: 25 alumnes + el 10%. 
Es desdoblarà a partir de 29 alumnes 
 

Si per necessitats sobrevingudes d’escolarització, en determinades zones 
d’escolarització cal augmentar un grup, es crearà el nou grup alternativament entre 
els distints centres en anys successius per tal de no desdoblar línies completes ni 
saturar un centre concret. La ràtio d’aquest nivell en el centre seleccionat es reduirà 
temporalment a 20 alumnes. 
 



 
 

Aules UEECO: 7 alumnes. Es desdoblarà a partir de 9 alumnes. 
 

Educació Secundària Obligatòria 
 

 Nombre màxim d’alumnes per unitat: 30 alumnes + el 10%. 
Es desdoblarà a partir de 33 alumnes. 

 PMAR a 2n i 3r d’ESO: 15 alumnes. Es desdoblarà a partir de 17 alumnes. 
Al nombre total d’alumnes de 2n i 3r d’ESO s’hi han de restar 12 alumnes del 
programa PMAR, després s’han de determinar les unitats, d’acord amb les ràtios 
establertes. 
 

Batxillerat 
 Batxillerat : 35 alumnes + el 10%. 

Es desdoblarà a partir de 39 alumnes 
 

Formació professional  i Ensenyament de persones adultes 
Pendent de la proposta de la DG de Formació Professional i Formació 
Permanent. 

 
Ensenyaments de règim especial 

Pendent de la proposta del Servei 
 
Consideracions a tenir en compte a Educació Infantil, Primària, Secundària i 
Batxillerat. 
1. Pel que fa als alumnes NESE  

 Als nivells que tenguin més d’un 20% d’alumnat NESE s’ha de restar 1 
alumne de la ràtio establerta. 

 Als nivells que tenguin més d’un 25% d’alumnat NESE, s’han de restar 2 
alumnes de la ràtio establerta. 

 Als nivells que tenguin més d’un 30% d’alumnat NESE, s’han de restar 3 
alumnes de la ràtio establerta. 

2. L’existència d’alguna situació excepcional que requereixi una dotació 
extraordinària de la quota assignada s’haurà de justificar. 

3. A l’hora de calcular les unitats d’Educació Infantil i d’Educació primària per al 
curs 2016-17 hem de tenir en compte: 
a) La consolidació temporal del nombre total dels alumnes prevists per cada 
nivell. 
b) La visió global del cicle. A un cicle on hi hagi grups ja desdoblats amb menys de 
20 alumnes per grup, s’hauran d’estudiar altres mesures organitzatives. 

4. El càlcul de la previsió d’unitats s’elaborarà a partir l’estudi de la Direcció General 
de Planificació, Ordenació i Centres de l’evolució de la matrícula de cada centre 
durant els cinc darrers cursos, l’adscripció de cada zona i la tendència en la 



 
 

promoció/repetició dels alumnes.  Per a 4t d’Educació infantil es tendran en compte 
els naixements de 2013 i el percentatge d’escolarització en el municipi. 
5. La proposta de grups per a Formació Professional i Aprenentatge Permanent es 
consensuarà amb la Direcció General Formació Professional i de Formació del 
professorat i la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. 
 


