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És un bé comú que ens implica a tots i a totes

L’educació
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Crea una ciutadania lliure i compromesa

L’educació
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És una escola de ciutadania

L’educació
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És un agent de transformació social

L’educació
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Sistema educatiu de Catalunya

� 1.567.561 alumnes: 1.071.673 de 
centres públics, 368.351 de concertats 
i 127.537 de privats.

� 109.130 docents : 71.865 professors 
de centres públics, 22.064 de 
concertats i 15.201 de privats. 

� 7.622 persones que integren el 
Personal d’Administració i Serveis i 
el Professionals d’Atenció 
Educativa.

� 3.805 centres públics , 709 
concertats i 910 de privats.

� 4.821,1 milions d’euros de 
pressupost .
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Objectius de la legislatura

� Establir un model propi que 
assoleixi l’èxit educatiu basat 
en la qualitat, l’equitat i la 
cohesió social

� Impulsar una millora 
metodològica i didàctica per 
adquirir competències bàsiques 

� Promoure un sistema educatiu 
realment inclusiu

� Bastir un projecte educatiu de 
país .
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Un model que assoleixi l’èxit educatiu

� Impulsar el model Institut-
Escola. 

� Garantir l’educació de zero a 
tres anys.

� Replantejar les beques 
menjador.

� Centres d’alta complexitat que 
esdevinguin centre de 
referència.

� Centres de noves oportunitats i 
Programes de Formació i 
Inserció.

El capital educatiu permet corregir les desigualtats
socials associades a la distribució de la riquesa



9

Millora metodològica i didàctica

� Transformar la innovació en 
millora.

� Agència d’avaluació i 
prospectiva de l’educació.

� Xarxes de millora.

� Nova arquitectura 
educativa.

Un canvi metodològic per educar en les competències
per a la vida al segle XXI
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Sistema educatiu inclusiu

� Escolarització 
equilibrada.

� Pacte contra la 
segregació escolar.

� Reforçar els equips de 
Llengua i Cohesió Social.

� Aules d’Acollida

� Alumnes amb Necessitats 
Educatives Específiques

Un sistema que no deixa ningú enrere, capaç d’atendre
la diversitat de necessitats educatives
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Projecte educatiu de país

� Situar l’alumnat al centre del 
sistema.

� Projectes Educatius de Centre.

� Autonomia dels centres i 
apoderament dels equips directius.

� Participació de la comunitat 
educativa.

� Corresponsabilitat educativa del 
món municipal.

� Professionals competents i 
compromesos.

L’alumne és l’objecte i el subjecte de l’educació; 
el professorat, la garantia de l’èxit escolar; 
i el centre, el fonament del sistema
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Formació professional

� Formació Professional 
dual.

� Llei de la Formació 
Professional.

� Agència Pública de 
Formació i Qualificació 
Professionals. 

� Pla General de Formació 
Professional de 
Catalunya.

El centre de l’avenç productiu del país



13

Centre de formació continuada i laboratori de recer ca

Institut Obert de Catalunya
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Finançament dels centres docents

� Nou model de finançament 
dels centres del servei 
públic d'educació.

� Donar compliment a la Llei 
d’educació de Catalunya: 
no renovar els concerts a 
les escoles que segreguen 
per sexe o no atenguin les 
necessitats d’escolarització 
del territori.

� El  finançament s'ha de 
determinar pel grau de 
complexitat de l'entorn on 
el centre desenvolupa la 
seva acció educativa.

Doble titularitat, una sola xarxa
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Governar l’educació

Recuperar l’esperit del Pacte Nacional per a l’Educa ció




