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Objectius del Pla

1. Millorar el nivell competencial dels alumnes d’e ducació primària (EP) 
1.1. Reduir el percentatge d’alumnes amb baix rendiment en competències bàsiques 
en llengües i matemàtiques per sota del 15 % al final del 2018. (Prova de 6è d’EP)
1.2. Aconseguir un percentatge d’alumnes amb alt rendiment en competències 
bàsiques en llengües i matemàtiques superior al 40 % al final del 2018. (Prova de 6è 
d’EP)

2. Millorar el nivell competencial dels alumnes d’E SO 
2.1. Reduir el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb baix rendiment en 
competències bàsiques en llengües i matemàtiques per sota del 15 % al final del 
2018. (Prova de 4t d’ESO). Referent UE 2020: 15%
2.2. Aconseguir un percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb alt rendiment en 
competències bàsiques en llengües i matemàtiques igual o superior al 30 % al final 
del 2018. (Prova de 4t d’ESO)

3. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’ES O i aconseguir una 
taxa de graduats en ESO amb relació a la matrícula de 4t curs, 
superior o igual al 85 % al final del 2018.



Objectius del Pla

4. Reduir la taxa d’abandó escolar prematur fins al  15 % al final del 2018.

5. Millorar el rendiment dels alumnes en les proves  PISA
5.1. Reduir el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en 
competències bàsiques en lectura, matemàtiques i ciències per sota del 15% al final 
del 2018. (Nivells <1 i 1 de PISA). Referent UE 2020: 15 
5.2. Aconseguir un percentatge d’alumnes de 15 anys amb alt rendiment en 
competències bàsiques en lectura, matemàtiques i ciències igual o superior al 8% al 
final del 2018. (Nivells 5 i 6 de PISA)

6. Millorar el nivell competencial dels alumnes en llengües estrangeres a partir 
d’un nou model plurilingüe
6.1. Aconseguir un percentatge d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament 
obligatori, assoleixen el nivell B1 del Marc europeu de referència per a les llengües, 
superior al 50% en la primera llengua estrangera, al final del 2018.



Nivell baix de la 

competència 
2009 2010 2011 2012 

Català 24,2% 28,4% 22,6% 15,8% 

Castellà 27,4% 29,8% 22,2% 19,0% 

Matemàtiques 24,2% 23,4% 18,5% 18,2% 

Anglès - 35,5% 21,8% 27,4% 

 

1.1. Reduir el percentatge d’alumnes amb baix rendi ment en competències bàsiques en llengües i mate-
màtiques per sota del 15 % al final del 2018. (Prova de 6è d’EP)

Objectius

1.2. Aconseguir un percentatge d’alumnes amb alt re ndiment en competències bàsiques en llengües i ma-
temàtiques superior al 40 % al final del 2018. (Prova de 6è d’EP)

Millorar el nivell competencial dels alumnes d’educ ació primària (EP) 

Nivell alt de la 

competència 
2009 2010 2011 2012 

Català  24,0% 28,2% 33,2% 45,6% 

Castellà  21,0% 28,7% 35,8% 34,9% 

Matemàtica  20,0% 26,6% 31,7% 36,9% 

Anglès  - 39,1% 37,8% 32,3% 

 



1. Reduir el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb baix rendiment en competències bàsiques en llengües  i 
matemàtiques per sota del 15 % al final del 2018. (Prova de 4t d’ESO).

Referent UE 2020: 15%

2. Aconseguir un percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb alt rendiment en competències bàsiques en 
llengües i matemàtiques igual o superior al 30 % al  final del 2018. (Prova de 4t d’ESO)

Millorar el nivell competencial dels alumnes d’ESO

Nivell baix de la competència 2012 2013 

Català 15,9% 11,0% 

Castellà 14,1% 11,3% 

Matemàtiques 24,0% 21,3% 

Anglès 23,7% 20,2% 

 

Nivell alt de la competència 2012 2013 

Català 21,4% 29,5% 

Castellà 24,9% 26,4% 

Matemàtiques 25,2% 32,6% 

Anglès 28,1% 32,4% 

 

Objectius



Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’ESO i  aconseguir una taxa de graduats en 
ESO en relació amb la matrícula de 4r curs, superio r o igual al 85% al final del 2018

Objectius

 

Curs Graduats sobre matriculats  

2008-2009 78,3% 

2009-2010 78,6% 

2010-2011 78,5% 

2011-2012 80,8% 



Reduir la taxa d’abandonament escolar prematur fins  al 15% al final del 2018

Objectius

ABANDÓ 
ESCOLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objectiu  

2020 
CATALUNYA 33,1 28,6 31,6 33,2 31,9 29 26 24 14,8 
Espanya 30,8 30,5 31 31,9 31,2 28,4 26,5 24,9 14,8 
UE-27 15,8 15,5 15,1 14,9 14,4 14,1 13,5 12,9 10 

 



1. Reduir el percentatge d’alumnes de 15 anys amb ba ix rendiment en competències bàsiques en lectura, 
matemàtiques i ciències per sota del 15 % al final del 2018. (PISA) Referent UE 2020: 15%

2.     Aconseguir un percentatge d’alumnes de 15 an ys amb alt rendiment en competències bàsiques en le ctura, 
matemàtiques i ciències igual o superior al 8 % al final del 2018. (PISA). 

Millorar el nivell de rendiment dels alumnes en les  proves PISA 

Objectius

Puntuació 
COMPRENSIÓ 

LECTORA 
COMPETÈNCIA 
MATEMÀTICA 

COMPETÈNCIA 
CIENTÍFICA 

Catalunya 498,0 495,6 497,3 
Espanya 481,0 483,0 488,0 
Mitjana OCDE 491,5 488,4 496,4 

 



Eixos d’actuació

1. Professionalització de la docència
2. Atenció a la diversitat de l’alumnat i personalitzac ió de l’ensenyament
3. Impuls de la lectura
4. Innovació metodològica i didàctica a les aules
5. Plurilingüisme
6. Autonomia de centre
7. Professionalització de la direcció
8. Implicació i compromís de la família
9. Relacions de la comunitat educativa i l’entorn
10. Absentisme i abandó escolar



Eix 1: Professionalització de la docència

1. Formació dels docents: 
a) en aspectes competencials del currículum, l’atenció a la diversitat i l’orientació 

educativa: 84.053 docents participants en  3.948 activitats de formació (30 % 
de CB)

b) en TAC: 201 activitats amb 5.298 participants

2. Formació específica del professorat d’FP:
a) 408 activitats i 6.863 professors d’FP 
b) 252 professors de programes preprofessionalitzadors
c) Formació i treball en xarxa: 53 centres d’FP 

3. Grups de treball i reflexió compartida amb els agen ts educatius de 
l’entorn en el marc dels 96 plans educatius d’entor n



Eix 2: Atenció a la diversitat de l’alumnat i personalització 
de l’ensenyament

1. El SEP a primària
Implantació del SEP a centres del Departament

Curs 2011-2012
Curs 2012-2013 (fins 

31 de març)

Alumnat 102.695 92.315

Centres 869 894

Escoles Alumnes 
Infantil i 
Prim

Escoles Fora 
horari lectiu

Escoles 
Ambdues

Hores lectives 
SEP

Aprenentatges treballats Alumnes edats

1.277 37,34 % 14 % 86 %
màx. 
7,9 h/grup
(centre 9 línies) Adquisició del procés de 

lectura, d’escriptura i de 
treball organització i estudi

52.378

P4 12,50 %

min. 
6,3 h/grup
(centre 27 línies)

P5 25,29 %

1r 45,33 %

Assoliment d’habilitats 
matemàtiques

32.245
2n 45,43 %

3r 39,56 %

Atenció singularitzada altes 
capacitats 1.672 4rt 38,17 %

Altres 6.020 5è 41,57 %

Total 92.315 6è 54,64 %



Eix 2: Atenció a la diversitat de l’alumnat i personalització 
de l’ensenyament

2. Implantar el curs vinent el Programa Intensiu de Mi llora (PIM)

a) És una mesura específica d’atenció a la diversitat adreçada a l’alumnat que 
s’incorpora a 1r curs d’ESO i presenta dificultats generalitzades d’aprenentatge.

b) L’objectiu és promoure la millora i el reforç de les competències bàsiques en 
l’àmbit lingüístic i matemàtic.

c) Amb el PIM s’intensifica la dedicació horària de reforç a aquestes competències 
bàsiques.

d) La durada màxima és d’un curs escolar per alumne.



3. Escola inclusiva
a) Garantir l’aplicació dels protocols d’actuació dels procediments següents:

– alumnes amb n.e.e. a les escoles ordinàries (suport i acompanyament)
– alumnes amb altes capacitats (guia i orientacions)
– alumnes amb trastorns d’aprenentatge (guies i orientacions)
– els plans individualitzats (PI)

Evolució alumnat d’educació especial

Eix 2: Atenció a la diversitat de l’alumnat i personalització 
de l’ensenyament

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013*
Total d'alumnes escolaritzats (excepte 
educació infantil 1r cicle) 1.101.942 1.128.563 1.153.274 1.182.726 1.197.241
Alumnes escolaritzats en centres 
d'educació especial 6.868 6.615 6.369 6.568 6.569

Percentatge 0,62 0,59 0,55 0,56 0,55



b) Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) per atendre alumnat amb 
dificultats en centres ordinaris

288
315

333
353

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Nombre USEE en centres del Departament

Nre. USEE

Eix 2: Atenció a la diversitat de l’alumnat i personalització 
de l’ensenyament



Eix 3: Impuls de la lectura

1. Activitats de formació i d’assessorament:
a) La lectura i els centres educatius (188 activitats de formació, 188 centres 

participants, 940 professors participants).
b) Tallers de lectura (51 activitats de formació, 243 centres participants, 1187 

professors participants).
c) El portafolis de lectura -curs experimental: (2 activitats de formació, 30 centres 

participants, 110 professors participants).
d) Llegim en parella: (3 activitats de formació, 38 centres participants, 77 

professors participants).
e) El Gust per llegir des de la biblioteca escolar: (2 activitats de formació, 53 

centres participants, 63 professors participants).
f) La competència informacional: (6 activitats de formació, 188 centres 

participants, 181 professors participants).
g) Pla de lectura de centre (3 activitats de formació, 65 centres participants, 101 

professors participants).
h) Comissions de lectura (243 activitats de formació, 243 centres participants, 

1215 professors participants).



Eix 4: Innovació metodològica i didàctica a les aules

1. Competències bàsiques i específiques en els currícu lums. 

Elaboració i difusió d’orientacions i recursos metodològics per afavorir la 
vertebració dels continguts curriculars amb el treball competencial a l’aula 
(infantil, primària i secundària).

Exemple: Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic a l’educació 
secundària agrupades en quatre dimensions 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament





Eix 4: Innovació metodològica i didàctica a les aules

2. Programa eduCAT 2.0: estableix les prioritats dels usos de les tecnologies digitals 
als centres focalitzant-les en l'assoliment de la C ompetència digital de tots els 
alumnes.

� Actuacions de formació del professorat en diverses modalitats: cursos telemàtics, seminaris, 
jornades i formació interna de centre. 

� Enfocament i usos pedagògics de les tecnologies digitals, definits a nivell de cada centre, 
d'acord amb el seu projecte educatiu i configuren el Pla TAC.

� Infraestructures avançades de comunicacions a tot el territori: s’ha facilitat la connexió a Internet 
amb fibra òptica o comunicacions d'alta capacitat a 1061 centres educatius el present curs. En els 
propers 3 anys està previst que tots els centres hi estiguin connectats.

� Banc de recursos didàctics en suport digital

– L'oferta de recursos educatius digitals per als centres educatius de Catalunya té una 
trajectòria de més de 25 anys.

– En el marc de l'eduCAT 2.0 s'ofereixen:

- Els portals educatius:  XTEC (recursos professorat), edu365.cat (recursos alumnes) i 
edu3.cat (materials audiovisuals), 

- Les llotges de materials digitals: "Alexandria", "ARC" i "JClic", 

- El catàleg / cercador de recursos educatius "Merlí".

– Per a la utilització d'aquests recursos el Departament facilita l'entorn virtual d'aprenentatge 
"Àgora", plataforma utilitzada per més de 1500 centres educatius.

– A través d'aquests serveis, el Departament d'Ensenyament ofereix l'accés a un ampli fons de 
recursos educatius digitals de caràcter obert, i promou els estàndards tecnològics necessaris 
per garantir l'accessibilitat i la interoperabilitat dels continguts digitals generats pel sector 
editorial





Eix 4: Innovació metodològica i didàctica a les aules



Eix 4: Innovació metodològica i didàctica a les aules

3. Educació intercultural

a) Resposta pedagògica a la necessitat de preparar la ciutadania perquè 
pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. 

b) La finalitat última és la igualtat en drets, deures i oportunitats de tot 
l’alumnat i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials 
compartits. També promou l’ús de la llengua catalana com a element 
d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social

c) Assessorament, orientació i suport als centres, als docents i a l’entorn en 
aspectes d’interculturalitat i de cohesió social

d) 134 professionals dels equips de suport i assessorament en llengua, 
interculturalitat i cohesió social (ELIC)

e) 300 docents formats en el curs 2012-2013



Eix 5: Plurilingüisme

1. Manteniment i defensa del programa d’Immersió lingüística per 
garantir l’aprenentatge de la llengua catalana com a element 
vertebrador d’un projecte plurilingüe i de cohesió social, fonamentat 
en el respecte a la diversitat lingüística i cultur al.

2. Acollida de l’alumnat nouvingut: 675 dotacions d’au les d’acollida per 
al curs vinent

3. Impuls a l’ús de l’anglès parcialment o totalment e n algunes de les 
àrees o matèries no lingüístiques a Primària i Secu ndària obligatòria:

4. Ús parcial o total del castellà, anglès, francès i/o alemany en matèries
no lingüístiques

Curs 2012-2013
Nombre total 

de centres
Castellà Anglès Francès Alemany

Centres públics de primària 1.741 13,0 % 32,7 % 0,5 % 0,1 %

Centres privats de primària 637 16,6 % 53,4% 0,2 % 0,3 %

Total centres primària 2378 14,0 % 38,3 % 0,4 % 0,2 %

Centres públics d’ESO 618 8,4 % 23,9 % 1,9 % 0,0 %

Centres privats d’ESO 629 11,9 % 30,0 % 0,5 % 0,2 %

Total centres d’ESO 1.247 10,2 % 27,0 % 1,2 % 0,1 %

Total centres primària i 
ESO

3.625 12,66 % 34,4 % 0,69 % 0,14 %



Eix 6: Autonomia de centre

1. Acords de coresponsabilitat: 188 centres 
Plans d’autonomia de centre: 400 centres

2. Projecte de convivència del centre:

a) 1.504 centres utilitzen l’aplicació informàtica del Departament que 
ofereix als centres eines de diagnosi, orientacions i recursos per 
elaborar, aplicar i avaluar el seu projecte de convivència

b) L’aplicació aborda 17 temàtiques convivencials agrupades en tres 
eixos: valors i actituds, resolució de conflictes i organització de centre

c) Cada temàtica es treballa en 3 àmbits: aula, centre i entorn, per tal de 
donar continuïtat i coherència educativa a les diferents accions 



Eix 7: Professionalització de la direcció escolar

1. Primera convocatòria per a l’acreditació de directi us professionals 
docents: 

80 docents acreditats

2. Programa específic de formació per a la incorporaci ó a l’exercici de 
la direcció: 

139 futurs directors seleccionats

3. Formació directiva en utilització de SAGA: 
43 cursos i 1.075 membres d’equips directius formats

4. Suport als equips directius en gestió econòmica i c ontractació: 
200 centres (50 escoles i 150 instituts)

5. Tutorització dels 174 alumnes que van superar el cur s de formació 
inicial de directors



Eix 8: Implicació i compromís de la família

1. Orientar i donar suport a les famílies:
a) WEB família i escola: junts x l’educació; amb informació i orientacions sobre el 

procés educatiu dels seus fills amb la finalitat de millorar la seva implicació en 
el procés escolar dels seus fills i facilitar-los la seva tasca educativa            
Una mitjana de 20.000 visites mensuals i 281.539 visites des de la seva 
publicació

b) Impulsar l’escola de pares i mares: mòduls formatius per a les famílies al web 
família i escola

2. Impulsar la participació en la comunitat escolar:
a) Aplicació informàtica escola i família: junts x l’educació, adreçada als centres 

amb eines per a la diagnosi, orientacions i recursos per implicar les famílies en 
el procés escolar i educatiu dels seus fills i en la participació i funcionament 
del centre. L’aplicació proposa 5 línies d’intervenció treballades en tres àmbits: 
aules, centre i entorn per donar continuïtat i coherència a les diferents accions

b) Taula de participació de Federacions i Associacions de Pares i Mares:
� Reunions bimensuals de caràcter informatiu i valoratiu
� Grups de treball monogràfics (famílies amb risc d’exclusió, web família i 

escola, consells escolars, etc)



Eix 9: Relacions de la comunitat educativa i l’entorn

1. Mantenir els plans educatius d’entorn existents des  de la sostenibilitat 
amb la corresponsabilització de les entitats municip alistes i els 
diferents agents socioeducatius del territori : 

a) Objectiu: aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social 
mitjançant l’ús de la llengua catalana, l’equitat, l’educació intercultural i el foment 
de la convivència

b) Element estratègic: donar continuïtat i coherència educativa als diferents espais i 
temps educatius de l’alumne

c) 96 PEE en 79 municipis amb la participació del 23,5% dels centres de Catalunya

2. Impacte positiu dels PEE (6 avaluacions DE i Ivàlua ):
� Correcció de la correlació negativa existent entre % de graduats i % d’alumnat 

d’origen estranger
� Major proximitat de famílies als centres i increment de les seves expectatives
� Major ús social de la llengua catalana en els entorns escolars
� Major participació de l’alumnat amb risc d’exclusió en activitats extraescolars i de 

lleure educatiu (augment de sentiment de pertinença)
� Contenció de conflictes socials
� Canvi de forma de treball dels professionals (treball i aprenentatge en xarxa)



Eix 10: Absentisme i abandonament escolar
1. Elaboració d’eines, orientacions i recursos per a l a prevenció i lluita 

contra l’absentisme:
aplicació informàtica projecte de convivència: 522 centres

2. Projecte de promoció del poble gitano:
54 centres; 935 famílies; 1557 alumnes

3. Unitats d’escolarització compartida (UEC) a l’ESO :
a) 1.838 alumnes a partir de 14 anys amb dificultats greus d’aprenentatge i risc 

d’exclusió
b) 82 contractes amb entitats i 24 convenis amb corporacions locals
c) Taxa de graduació de l’alumnat UEC: 51% el curs 2011-2012

4. Increment de l’oferta en educació d’adults:
120 grups més respecte del curs passat (2.429 alumnes més en total)

5. Accions de formació del sistema educatiu per a pers ones treballadores:
11 convenis



Eix 10: Absentisme i abandonament escolar

6. Assessorament de persones adultes per a la definici ó d’itineraris de 
formació i qualificació:

4.910 usuaris atesos en 213 centres
7. Proves d’accés als cicles formatius de formació pro fessional inicial i als 

cicles de formació específica d’arts plàstiques i d isseny:
33.830 inscrits

8. Proves per a l’obtenció de títols de tècnic o tècni c superior de 
determinats cicles formatius de formació profession al inicial:

2.415 inscrits
9. Curs d’accés directe a CFGM (CAM):

2.300 persones matriculades
10. Curs d’accés directe a CFGS (CAS):

8.500 persones matriculades
11. Projectes de segona oportunitat amb caràcter experi mental:

a) Conveni amb les fundacions El Llindar i Cassià Just: experiència pilot a Cornellà 
b) Acord de Govern que crea els centres de formació de segona oportunitat (en 

tramitació)


