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Dades del sistema educatiu

1.570.011

78.367

218.603

1r cicle infantil

491.218

2n cicle infantil

educació primària

-10.616

-660

alumnes
matriculats

+4.010

138.727

94.133

310.454

(p) previsió

1

ESO

batxillerat

formació professional

+6.949

+2.585

+3.470

150.110

7.904

80.495

ensenyaments de règim especial

PFI

formació de persones adultes

+1.958

+59

+67

+7.822

Evolució del nombre d’alumnes
Ensenyaments d’Infantil, Primària i ESO

Batxillerat i Cicles de Formació Professional
Batxillerat

alumnes

alumnes

Primària

CF Grau Superior
CF Grau Mitjà

Infantil
ESO

Distribució dels alumnes per tipus de centres
Ensenyaments Obligatoris

Públics (65,7%)

Ensenyaments Postobligatoris

Privats concertats
(33,0%)

Escoles rurals

50

Escoles rurals
participen en el pla
experimental per al
primer cicle
d’educació infantil
(el curs 2015-2016 eren 7 escoles)

Privats
(1,3%)

Privats concertats
(16,6%)

Públics (71,9%)

Privats
(11,5%)

IOC: Ensenyaments a distància
Alumnes matriculats 29.100 (p)
Batxillerat
Idiomes
GES

Mitjana d’edat

33,6

anys

Altres
FP
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Dades del sistema educatiu

2

Primària i ESO

Taxa de graduació a l’ESO

Taxa de repetició a 4t d’ESO

Curs 2014-2015*

88%
Curs 2015-2016

6%

* El curs 2015-2016 està pendent l’avaluació de setembre

Taxa d’idoneïtat
6è de primària (11 anys)

2015-2016

2004 2005

4t d’ESO (15 anys)

* Percentatge d’alumnes d’una edat determinada que no ha repetit cap curs al llarg de la seva vida escolar

Ràtios

Comparativa

de 2011-2012 a 2016-2017(p) en centres públics

1r d’ESO

P-3
Alumnes
58.531

45.917

Ràtios
(alumnes/grup)

22,9

20,7

Alumnes
46.217

48.595

Ràtios
(alumnes/grup)

28,6

28,2

=
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Ensenyaments postobligatoris
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Itineraris de l’ensenyament postobligatori

v

v

món laboral

Catàleg d’ensenyaments postobligatoris i de règim especial
Batxillerat

Esports

Arts
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials

Batxibac
Batxillerat internacional

cicles de
grau mitjà

83

cicles de
grau superior

1

cicle de
grau superior

29

cicles de
grau superior

Arts plàstiques i disseny

15

cicles de
grau mitjà

cicles de
grau superior

idiomes

Nivells nous
Implantació del nivell C-1
d’Italià

Grau professional

Títols propis de Formació Professional
cicles de
grau mitjà

19

Idiomes

15

Cicles nous
Electromedicina clínica
Organització i control d’obres de construcció

3

cicles de
grau mitjà

Títols nous
Implantació dels nous títols de Piragüisme: en aigües braves, en
aigües tranquil·les i piragüisme recreatiu guia d’aigües braves

Formació professional

47

24

Cicles nous
13 cicles de la família d’escultura: fusta, pedra, ebenisteria,
metall, fosa artística...

35

especialitats
de Música

3

especialitats
de Dansa

Artístics superiors equivalents a grau universitari

6

especialitats
de Música

2

especialitats
de Dansa

3

especialitats
d’Art dramàtic

4

especialitats
de Disseny

1

Conservació i restauració de béns culturals
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Centres públics

4

Docents

798 docents més
que el curs 2015-2016
AUTONOMIA DE CENTRES

Creació de nous perfils
professionals
3.410 llocs específics amb
perfils professionals adaptats al
PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE,
un 35% més que el curs anterior

TOTAL
66.461 docents
SUBSTITUCIONS

Comencen abans
de l’inici de curs
el 8 de setembre

FORMACIÓ DE DOCENTS 6.500 (p) activitats formatives
Centres i Equipaments

Creació de
nous centres
6 escoles
2 instituts
2 instituts escola

Obres en centres

Centres en mòduls

9 edificis de nova construcció

NOMBRE DE CENTRES TOTALMENT EN
MÒDULS PREFABRICATS

6 escoles i 3 instituts

5 rehabilitacions/ampliacions

120

de
el curs 2008-2009

3 escoles i 2 instituts

383 actuacions de millora
Primera construcció de consum quasi zero:
Ampliació de l’Institut de Pallejà
Implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica en diversos instituts

86

a
el curs 2016-2017

4 centres en mòduls
menys que el 2015-2016
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Dades d’educació inclusiva

5
CURS 2016-2017

Atenció als alumnes

USEE

Serveis educatius
79 EAP
equips assessorament psicopedagògic

+ 15 orientadors

UNITATS DE SUPORT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL

50 noves unitats
Total 476

IFE

ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS

100 places en 8 centres

10 CREDA
centre recursos específics discapacitat auditiva

+ 13

mestres d’audició i
llenguatge

10 SEETDIC
servei educatiu específic trastorn
desenvolupament i conducta

+ 14 orientadors

Atenció educativa
63 centres amb recursos específics
per a alumnat sord
+ 10 centres

8 Aules integrals de suport
+ 3 centres
11 centres d’educació especial proveïdors
de serveis i recursos
+ 3 centres

Continuïtat dels
360 professionals d’atenció
educativa incorporats el curs
2015-2016 en el

PROGRAMA ESCOLA
INCLUSIVA I D’ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
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Polítiques per a la millora de l’equitat

6

Treballar per a l’equitat comporta també dotar els centres de més
recursos en funció de les seves necessitats.

400 docents més
CURS 2016-2017:

Exemple Escola A

Exemple Escola d’alta complexitat B

2 línies = 18 grups

2 línies = 18 grups

Ràtios a P-3: fins a 25

Ràtios a P-3: fins a 22

Dotacions docents: 26,5

Dotacions docents addicionals: +2
Per la 6a hora: +3 docents
Tècnic d’educació infantil: 1

Exemple Institut (ESO i Batxillerat) A

Exemple Institut d’alta complexitat B

3 línies de ESO + 2 de Batx = 16 grups

3 línies de ESO + 2 de Batx = 16 grups

Dotacions docents: 37

Dotacions docents addicionals: +3
Tècnic d’integració social: 1

Altres recursos a centres d’alta complexitat

Ajuts menjador

Millora del model d’assignació
 Substitucions del personal docent
des del primer dia a les escoles
 Ajuts per a la reutilització de
llibres de text

 Canvi de barem: de l’IRSC* al llindar de
risc de pobresa
 Ajuts garantits a les sol·licituds
que compleixen els llindars establerts i
situacions sobrevingudes
 Eliminació del tram flexible
* Indicador Renda Suficiència Catalunya
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