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8.258 noves contractacions
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�Increment previst al 
pressupost del 2020: 1.276

�Ampliació del pressupost 
per la Covid-19: 6.982

Total de contractacions per al curs 2020-2021
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El total de personal d’atenció educativa a l’aula é s de 
6.682, el 80,9% de les noves contractacions

Contractacions segons el perfil professional

�Personal docent: 
5.417
�Personal d’atenció educativa: 
1.265

�Personal de monitoratge: 
1.239
�Personal d’administració i 
serveis: 337
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4.739 noves contractacions

�Mestres d’educació infantil i primària:
� Centres públics: 2.409
� Centres concertats: 666’5

�Professorat d’educació secundària i batxillerat en centres públics: 959’5
�Professorat d’educació secundària en centres concertats: 241
�Professorat d’FP (increment de 90 grups d’FP): 213
�Professorat a les aules d’acollida:

� Centres públics: 200
� Centres concertats: 50

Contractacions de tutors i especialistes
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729 noves contractacions

�Mestres d’educació primària en centres públics: 94
�Professorat d’educació secundària en centres públics: 68
�Mestres i professorat d’inclusiva en centres concertats: 92
�EAP, CREDA i serveis educatius: 129
�Educadors/ores d’educació especial, fisioterapeutes, 
treballadors/ores socials i audioprotesistes: 204
�Conveni amb Salut (atenció domiciliària, AIS i salut escolar): 
50
�Personal tècnic docent PAE en centres concertats: 92

Contractacions per a l’atenció a l’educació inclusi va
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493 noves contractacions

�Personal tècnic d’educació infantil: 419
�Personal educador de llars d’infants: 60
�Personal de neteja de llars d’infants: 14

Contractacions per a l’educació infantil
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1.960 noves contractacions

�Atenció a l’alumnat NEE en temps lectiu: 280
�Professorat LIC. Nous plans educatius d’entorn: 5
�Personal tècnic d’integració social centres públics: 325
�Personal tècnic d’integració social centres concertats: 25
�Educadors/ores socials en centres d’alta complexitat: 75
�Promotors/ores escolars. Tècnics/tècniques d’integració 
social: 25
�Monitors/ores d’acompanyament educatiu en temps no lectiu: 
350
�Mentories: 200
�Monitors/ores per a alumnes amb NEE en temps del migdia: 
675

Contractacions per al Pla de xoc contra les
desigualtats
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337 noves contractacions

�Personal d’administració i serveis: 337

Contractacions de personal d’administració i 
serveis (PAS)
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