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Curs 2021-2022. Presencialitat  a totes les etapes
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Mesures pel retorn a les aules de forma segura

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

❑ Les classes seran 100% presencials da 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.



Curs 2021-2022. Previsió de matrícula
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▪ 866 menys a educació infantil, que no pas a P3 només.

▪ 109 més a primària. 

▪ 480 més a l’ESO.

▪ Es manté l’alumnat de batxilerat respecte el curs passat.

□ En total, hi haurà 118.209 alumnes als diferents ensenyaments.



Curs 2021-2022. Personal docent i altre personal de 
suport
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El curs 2021-2022 hi ha 407 reforços docents extra i 88 reforços de personal 
d’atenció educativa (educadors TEI i TIS). S’incrementa la plantilla amb 74,5 nous 
docents.

El 2022 es convocaran 4377 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.



Curs 2021-2022. Obres en centres públics
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Centres de nova construcció, rehabilitació, grans ampliacions i actuacions de 
millora:

Acabament d’obres Número Import

Grans ampliacions i grans adequacions 3 885.097,34 €

Actuacions de millora de centres (RAM) 27 1.430.060,29 €

TOTAL 2.315.157,63 €



Curs 2021-2022. Formació professional
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❑ Augment de places a la formació professional de grau mitjà i grau superior.
o 11 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.

❑ 3 grups nous de Programes de Formació i Inserció (PFI) amb la incorporació 
d’un dels 4 perfils nous que s’han creat a tota Catalunya.

❑ 1 grup de Noves oportunitats (itineraris flexibles que incorpora formació 
professionalitzadora i competències bàsiques)



Curs 2021-2022. Pla d’Educació Digital
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❑ Desplegament del Pla d’Educació Digital:

o S’obre la convocatòria per a seleccionar 18 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 8 centres.

o Es pilotaran noves propostes didàctiques en 8 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.



Curs 2021-2022. Pla de Salut Emocional
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Amb l’objectiu de preservar el benestar emocional de tot l’alumnat, transformant els 
centres per tal que l’atenció sigui integrada:

o 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.

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

o Proporcionant recursos per a l’orientació.

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

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

o Reforçant els equips d’assessorament psicopedagògic.



Curs 2021-2022. Pla de Millora d’Oportunitats 
Educatives i Plans Educatius d’Entorn
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PMOE: El Pla de millora d’oportunitats educatives té la finalitat de lluitar contra les 
desigualtats educatives d’origen socioeconòmiques.

L’import econòmic destinat als Plans de millora d’oportunitats educatives dels ST a 
Tarragona és de 1.455.742 €, amb 38 TIS i 9 Educadors Socials.

PEE: Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar 
resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar 
una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i 
dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Al Serveis Territorials d’Educació a Tarragona hi ha un total de 14 PEE.




