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Curs 20120-2021. Un curs marcat per la pandèmia

� Instruccions sanitàries i de seguretat per garantir el dret de la l’educació

� Contractació de 8.162 professionals

� Acceleració del Pla d’Educació Digital

� Impuls del Pla per a la Millora de les Oportunitats Educatives
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Curs 20120-2021. Escoles obertes, escoles segures

� Accés al centre per torns per evitar aglomeracions i amb mascareta.

� Mascareta obligatòria a partir dels 12 anys, a partir dels 6 si la situació sanitària
ho requereix.

� Rentat de mans.

� Sortida al pati per torns, mantenint la distància de seguretat d’1,5m o portant
mascareta.

� Torns en el servei de menjador, amb taules separades per cada grup estable o,
en cas que no es pugui, mantenint una cadira buida entremig.

� Desinfecció i ventilació dels espais.

� Dispensadors de gel hidroalcohòlic en els espais comuns del centre.

Mesures pel retorn a les aules de forma segura
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Curs 2020-2021. Personal docent i altre personal de  suport

� Personal docent: 5.321,5

� Personal d’atenció educativa: 1265

� Personal de monitoratge: 1.239

� Personal d’administració i serveis: 337

8.162 noves contractacions per al proper curs
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Curs 2020-2021. Pla d’educació digital

� 300.000 ordinadors portàtils per als alumnes de 3r d’ESO fins a la
postobligatòria. Inversió de 99,7M€

� Lliurament de 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.
31,7M€

� Instal·lació als centres de 1.230 xarxes LAN WIFI. 23,5M€

� Repartiment de 85.000 dispositius entre els docents per fer-ne ús des de la
seva llar. 29M€

Amb l’objectiu de millorar la competència digital de
l’alumnat, el professorat i els centres educatius
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Amb una inversió de més de 48M€

Curs 2020-2021. Pla de millora d’oportunitats educa tives

� 19 mesures per reduir les barreres econòmiques en els centres, per fer
acompanyament i suport a l’alumnat, i per acompanyar a les famílies.

� Es destinen 5M€ a l’accés equitatiu en sortides i colònies escolars.
� 4,2M€ per a garantir el material escolar.
� S’assignen 4M€ a tallers d’estudi i suport escolar i 5,7M€ a l’alumnat amb

necessitats educatives especials.
� Es reforça el personal d’atenció educativa amb 13,5M€. Dotació de 350 tècnics

d’integració social i 75 educadors socials.
� 5 nous Plans Educatius d’Entorn i aplicació de mesures de reforç dels 111 que

ja existeixen.
� Reforç dels tallers de suport escolar (estudi assistit, diversificats) per alumnes

amb dificultats en el seu procés d’aprenentatge: 1.300 nous tallers.



DADES ESTADÍSTIQUES I PRINCIPALS EIXOS DEL 
CURS 2020-2021
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Previsions d'alumnes matriculats, 2020-2021
Catalunya Alumnes matriculats

Total Sector Públic Sector Privat
Sector Privat 

concertat Total Sector Públic Sector Privat
Sector Privat 

concertat

Règim general. Total 1.351.811 893.815 458.195 363.032 1.339.713 885.370 454.066 358.999
Educació infantil 291.596 194.611 96.985 67.464 287.146 191.648 95.498 66.206

Educació infantil 1r cicle* 78.244 49.536 28.708 77.749 49.260 28.488
Educació infantil 2n cicle 213.352 145.075 68.277 67.464 209.398 142.388 67.010 66.206

Educació primària 479.958 325.314 154.644 147.912 467.795 317.058 150.737 144.179

Educació especial 7.456 3.318 4.138 0 7.300 3.249 4.051 0

Educació secundària obligatòria 331.681 214.379 117.302 112.470 333.135 215.318 117.817 112.964

Batxillerat 94.437 63.112 31.325 12.411 95.028 63.529 31.499 12.481

Cicles de formació professional 125.788 88.072 37.716 22.775 128.208 89.802 38.407 23.168

Cicles professionals de grau mitjà 62.905 46.711 16.194 11.337 64.489 47.888 16.602 11.586

Cicles professionals de grau superior 62.883 41.361 21.522 11.438 63.719 41.914 21.805 11.582

Programes de formació i inserció 6.999 5.009 2.189 7.200 4.767 2.133
Plans de centres estrangers 13.896 13.896 13.900 13.924

Règim especial. Total 138.913 111.546 27.346 137.563 109.036 28.527
Règim especial. Ensenyaments reglats 79.241 66.895 12. 325 80.234 67.289 12.944

Ensenyaments de música (elementals, no reglats) 64.888 49.316 15.572 62.573 46.605 15.968
Ensenyaments de música (professional) 3.802 3.283 519 3.812 3.323 489
Ensenyaments de música (superior) 1.432 1.432 1.445 1.445
Ensenyaments de dansa (elementals, no reglats) 9.245 1.777 7.468 9.994 1.673 8.321
Ensenyaments de dansa (professional) 353 309 44 334 293 41
Ensenyaments de dansa (superior) 119 119 111 111
Art dramàtic 454 304 150 443 295 148
Arts plàstiques i disseny 5.216 4.665 551 5.244 4.858 385

Cicles  d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà 1.453 1.248 205 1.481 1.312 169
Cicles  d'arts plàstiques i disseny de grau superior 3.763 3.417 346 3.763 3.547 217

Ensenyaments superiors de disseny 2.398 1.465 933 2.450 1.500 950
Conservació i restauració de béns patrimonials 140 140 148 148
Ensenyaments esportius (mig i superiors) ** 2.052 1.354 677 2.510 1.730 780
Escoles oficials d'idiomes*** 48.814 48.814 48.500 48.500

Formació d'adults 66.738 65.694 1.044 67.200 66.000 1.200
Ensenyaments a distància 39.384 23.090 16.294 42.920 25.620 17.300

Cicles de FP de grau mitjà 7.845 3.692 4.153 9.000 4.300 4.700
Cicles de FP de grau superior 21.055 8.914 12.141 23.600 11.000 12.600
Batxillerat 1.916 1.916 1.880 1.880
Preparació PAU 327 327 340 340
Cursos i proves 3.057 3.057 2.900 2.900
Idiomes 1.880 1.880 1.800 1.800
Formació d'adults (GES) 3.304 3.304 3.400 3.400

Total Alumnes matriculats 1.596.846 1.071.055 486.585 3 63.032 1.587.395 1.060.406 483.793 358.999

Font: Departament d'Educació,  Estadística de l'Ensenyament, 2018-2019.  Previsions d'alumnes de l'Estadística de l'ensenyament, 2019-2020
* Alguns centres d'infantil 1r cicle reben finançament públic mitjançant subvencions.
** Matrícules primer periode.
*** Resultats provisionals

Ensenyaments

Estadística de l'Ensenyament 2019-2020 Previsions d' alumnes matriculats, 2020-2021
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Curs 20120-2021. Variació de matrícula

� 12.098 alumnes menys que el curs anterior en el règim general

• 3.954 menys a P3

• 12.163 menys a primària

• 1.454 més a ESO

• 591 més a Batxillerat

• 2.420 més a FP
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Curs 20120-2021. Centres de nova creació

5 centres de nova creació:
� Institut Vilafranca 2 (Vilafranca del Penedès)

� Institut Vapor del Fil (Barcelona)

� Institut Nou Palafrugell (Palafrugell)

� Institut de Peralada (Peralada)

� Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme (San ta Susanna) : centre
específic d’FP

1 centre de nova creació per fusió de dues escoles:
� Escola Voltregà

� Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals d e Catalunya (Sant Carles de
la Ràpita)

� Institut de l'Esport de Barcelona

� Institut-Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (La Pobl a de Segur)

3 nous centres específics d’FP per trasllats de cicles:
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Curs 20120-2021. Nous centres de la xarxa pública

3 nous centres s’adscriuran a la xarxa pública d’educació

� Institut escola Eixample : 4 grups d’educació infantil, 6 grups de primària
i 8 grups d’ESO. Fins el passat curs era un centre concertat.

� L’Escola Ateneu Igualadí : 3 grups d’educació infantil i 6 grups de
primària. El passat curs era una escola concertada.

� L’Institut la Vall de Tenes : 16 grups d’ESO, 4 de batxillerat i 2 cicles
formatius d’FP. Fins el curs passat era un centre de titularitat
mancomunada.

Instituts escola

� El proper curs hi haurà 29 instituts escola nous. En total, seran 83 el total
de centres d’aquesta tipologia arreu del país.
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Curs 2020-2021. Obres en centres públics

Acabament d’obres al 2020: centres de nova construcció,
rehabilitació, grans ampliacions i actuacions de millora

Acabament d’obres Número Import

Centres públics de nova construcció 5 19.076.103,41 €

Grans ampliacions i grans adequacions 43 29.386.725,98 €

Actuacions de millora de centres (RAM) 378 28.319.469,66 €

TOTAL 426 76.782.299,05 €



Curs 2020-2021. Mòduls prefabricats
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INSTAL.LACIONS DE MÒDULS PREFABRICATS 36

PREVISIÓ PRE- COVID SETEMBRE

Per finalització 
d'obra

Per disminució 
d'escolarització

Per finalització 
d'obra

Per disminució 
d'escolarització

RETIRADES DE MÒDULS PREFABRICATS 30 34 4 0

TOTAL 64 4

Nombre Mòduls Prefabricats 2019-2020 Previsió 2020-2021

Primària 585 590

Secundària 429 456

Total nombre mòduls 1014 1046

En el context de la pandèmia, i per tal disposar de més espais p er a la
reorganització dels centres educatius, no es retiren 60 del s 64 mòduls
prefabricats previstos per retirar



14

Curs 2020-2021. Formació del professorat

Nova proposta formativa en línia amb noves modalitats formatives, tipologies i
continguts. En total 141 formacions, per incrementar la competència digital
docent i fer front als diferents escenaris educatius, presencials, híbrids o en
línia.

Major flexibilitat a través de la formació en kudis (10h) i macrokudis (15h), que
s’ofereixen en cicles de 2 mesos:

o 70 kudis durant el curs de diferents nivells sobre creació de continguts,
narrativa digital, dispositius mòbils a l’aula, Scratch, organització de
continguts digitals, entre d’altres temàtiques.

o 52 macrokudis sobre competència digital com a ampliació de l’oferta
formativa del primer cicle de kudis.

o Formacions transversals com “educació híbrida”, la metodologia
“Flipped classroom” i es continua amb la línia prioritària de seguretat a
internet
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Curs 2020-2021. Espai de menjador

� Garantia del manteniment dels ajuts individuals del menjador escolar en el cas 
de confinament de centres educatius. 

� Nou Decret de l’espai de migdia que incorporarà les conclusions del procés 
participatiu “Construïm junts l’espai de migdia”.

� Recuperació de la legalitat de la gestió dels menjadors escolars dels centres 
públics a càrrec de les associacions de mares i pares d’alumnes. 
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Curs 2020-2021. Formació professional

� Augment de places de tots els estudis de formació professional i ensenyaments de 
règim especial:
o Augment de 2.092 places noves: 1.752 places d'FP (Programes de formació i 

inserció, Itineraris formatius específics, cicles de grau mitjà d’FP, grau 
superior i cursos d’especialització)

o 340 places d’ensenyament de règim especial (esportius, arts plàstiques i 
disseny, arts escèniques, idiomes, doble titulacions cicles formatius+ 
Batxillerat)

� Noves convocatòries d’acreditació de competències professionals amb una oferta 
total de 17.650 places. En aquests moments hi ha una convocatòria oberta per 
atendre unes 3.000 persones.

� Impuls d’una nova ordre d’avaluació en els cicles formatius de formació 
professional.
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Curs 2020-2021. Altres plans i mesures

� Nou Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió
en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

o Incorporació de les mesures de lluita contra la segregació escolar previstes
al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

� Nou Decret de Concerts Educatius.

� Inici de la formació i l’assessorament del Pla per a les escoles Lliures de 
Violència per tal que tots els centres escolars siguin entorns segurs per 
l’alumnat i que els professionals dels centres i dels serveis educatius estiguin 
preparats per detectar els casos de violència (maltractament, abús sexual, 
assetjament, etc).
o Formació a un referent EAP i Inspecció de cada territori 
o Assessorament a 60 centres educatius
o Tractament personalitzats dels casos amb assessorament d’experts
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Curs 2020-2021. Altres plans i mesures

� Disseny del Programa de noves oportunitats , que s’aplicarà a partir del curs 
2021-2022.

o Previst en el decret d’escola inclusiva per als alumnes que necessiten un 
suport més intensiu. 

o El programa promou l'obtenció del títol de graduat en educació secundària 
obligatòria, la certificació d'unitats de competència professional i d'un títol 
professional.

� Pla pilot per a l’ensenyament de la religió islàmica

� Disseny dels nous currículums de l'educació obligatòria i el bat xillerat.
o Reformulació i aprofundiment en clau competencial. Ja s’ha iniciat un grup 

de treball amb col·laboradors externs.




