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La lluita contra el fracàs escolar i la Formació
Professional Dual, eixos del curs 2012/13
COM?

PLA A FAVOR DE L’ÈXIT ESCOLAR
Té per objectiu reduir significativament el fracàs escolar
en els propers 6 anys.
2012
Fracàs escolar (taxa d’alumnes que
no obtenen el títol de graduat en
educació secundària obligatòria)
Taxa d’abandonament escolar
prematur

Millora de la competència professional dels
docents.
Suport escolar personalitzat (SEP).
Pla Impuls de la lectura.

OBJECTIU 2018

Innovació metodològica.
Organització i gestió autònoma dels centres.

21,5%
(curs 2010-2011)
26%
(any 2011)

Setembre
2012

Increment de la implicació de la família.
Promoció de les relacions entre la comunitat
educativa i l’entorn.

15%

Reduir l’absentisme escolar.

NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL: FP DUAL
L’empresa i el centre docent comparteixen la responsabilitat
formativa en la qualificació dels alumnes.
L’alumne compagina la formació en el centre docent i l’activitat
productiva en una empresa relacionada amb l’especialitat que cursa.

MÉS
INFORMACIÓ AL
EN 2 MINUTS
NÚMERO #03

Enguany 534 alumnes cobraran entre 530 i 640 euros al
combinar la formació al centre i a l’empresa

L’INICI DEL CURS EN XIFRES
LA POBLACIÓ ESCOLAR CONTINUA CREIXENT:
1.551.937 alumnes de totes les modalitats.
1.293.167 alumnes d’ensenyaments de règim general (presencial).
164.000 alumnes estrangers.
126.606 alumnes de formació professional.
130.566 alumnes de règim especial (presencial).

A primària 4 de cada 5
alumnes de nacionalitat
estrangera han nascut
a Catalunya

75.250 alumnes de formació de persones adultes (presencial).
Més de 50.000 matrícules als ensenyaments a distància.
63.962 dotacions de personal docent als centres públics.
4.280 llocs de personal administratiu als centres públics.
2.072 llocs de personal de suport a la docència als centres públics.
4.650 centres docents de règim general.

S’incrementen les
hores de matemàtiques
a l’ESO de 420 hores
curriculars a 490

Hi ha 510 centres
que fan el Pla d’impuls
a la lectura

