
Inici de curs 2021 -2022

Barcelona, 8 de setembre de 2021



2

Curs 2021-2022. Presencialitat a totes les etapes 

� Es mantenen la majoria de mesures aplicades el passat curs.

� Les classes seran 100% presencials a totes les etapes educatives.

� L’alumnat vacunat amb pauta complerta no farà confinament en cas de positiu al
grup estable.

Novetats respecte el curs passat:

� Es permet la interacció entre diversos grups bombolla, amb mascareta.

� Al pati, els membres del mateix grup bombolla podran estar sense mascareta.

� Les famílies podran accedir al centre amb mesures de seguretat i recomanació
que estiguin vacunats.

Mesures pel retorn a les aules de forma segura
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Curs 2021-2022. Previsió de matrícula

� En total , hi haurà 1.561.627 alumnes als diferents ensenyaments.

• 6.151 menys a educació infantil

• 9.579 menys a primària

• Per primera vegada, disminueix l’alumnat d’ESO, 3.820 menys

• Es manté l’alumnat de batxillerat respecte el curs passat
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Curs 2021-2022. Personal docent i altre personal de  suport

Es mantenen els 8.200 reforços extra que es van incorporar al sistema el
curs passat i s’incrementa la plantilla amb 1.200 noves places.

El 2022 es convocaran 4.377 places a concurs d’oposició :

� El 2018, abans de començar el procés d’estabilització i consolidació, hi havia un
34% de personal interí i docent.

� Actualment, amb les recents incorporacions arran de les darreres oposicions, la
dada d’interinatge és del 24%.

� L'objectiu és arribar a menys d'un 10% al 2024.

4,5M € per al Pla de formació del professorat .
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Curs 2021-2022. Obres en centres públics

Centres de nova construcció, rehabilitació, grans ampliacions i actuacions
de millora
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Curs 2021-2022. 21 centres públics nous
3 centres de nova creació:
� Institut Angeleta Ferrer (Barcelona)

� Escola de Palau de Santa Eulàlia (Palau de Santa Eulàlia)

� Institut nova Sentmenat (Sentmenat)

� Institut de Formació Professional Antoni Algueró (Sant Jus t Desvern)

� Institut dels Aliments de Barcelona (Barcelona)

2 nous centres específics d’FP per trasllats de cicles:

5 nous centres s’adscriuran a la xarxa pública d’educació:
� Institut Escola Intermunicipal del Penedès

� Institut Escola Elisabets

� Institut Escola Sicília

� Institut Escola Londres

� Escola Aldana

El proper curs hi haurà 11 instituts escola nous. En total, seran 97 el total de centres
d’aquesta tipologia arreu de Catalunya.
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Curs 2021-2022. Formació professional

� Augment de places a la formació professional de grau mitjà i grau superior:
o 68 grups nous als cicles amb major demanda.
o Increment de la capacitat de cicles formatius amb més demanda.
o Oferta d’FP a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya per als

ensenyaments més sol·licitats.

� Es crea el programa d’innovació Futura FP : es duran a terme accions
d’actualització professional per a docents i alumnat del sistema de formació
professional de Catalunya.

� S'inicien els cicles formatius de grau bàsic , en substitució de l'FP bàsica.
Permeten obtenir el títol de graduat en ESO a més del títol de tècnic o tècnica
bàsic/a en l'especialitat corresponent. Les especialitats que s'oferiran seran 7.

� Implantació de la nova distribució curricular al grau mitjà i superior que afavoreix el
treball per projectes, la internacionalització, les orientacions a perfils professionals
específics i l’FP Dual.

� 28 grups nous de Programes de Formació i Inserció (PFI) amb la incorporació
de 4 perfils nous.

� FP dual : nou pilot d’FP dual a l’Administració i disseny i foment de l’FP dual
internacional.
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Curs 2021-2022. Pla d’Educació Digital 

� Desplegament del Pla d’Educació Digital:

o S’obre la convocatòria per a seleccionar 272 mentors digitals , que acompanyaran
als centres educatius en el disseny, implementació i avaluació de la seva estratègia
digital. S’iniciarà un primer pilotatge durant el primer trimestre en 140 centres.

o Es pilotaran noves propostes didàctiques en 80 centres per impulsar el pensament
computacional i la creació de materials audiovisuals per part de l’alumnat.

o Es distribuiran ordinadors per 5è i 6è de primària durant el curs. A finals de curs
s’iniciarà el repartiment a 1r i 2n d’ESO.
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Curs 2021-2022. Pla de Salut Emocional

� Identificant l’estat emocional de l’alumnat a través de diferents vies: un
qüestionari universal per conèixer l’impacte de la pandèmia; un programa pilot
d’intel·ligència artificial; l’App gestioemocional.cat; valoració de l’alumnat
diagnosticat amb trastorn mental.

� Impulsant espais d’escolta i acompanyament de l’alumnat.

� Proporcionant recursos per a l’orientació.

� Pla de formació en benestar emocional i salut mental per al professorat.

� Implementant l’educació emocional al currículum de forma transversal.

� Reforçant els equips d’assessorament psicopedagògic, amb 101 professionals
nous.

Amb l’objectiu preservar el benestar emocional de tot
l’alumnat, transformant els centres per tal que l’atenció sigui
integrada


