
 
 

  
 
 

 

 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 

El 83% de l’alumnat de quart d’ESO de Barcelona 
obté el graduat escolar  
 

• Per primera vegada, els resultats acadèmics de quar t d’ESO acosten 
l’alumnat de la ciutat de Barcelona als estàndards europeus. 

 
• Aquesta dada s’ha fet pública avui durant la presen tació de l’informe 

d’escolarització de la ciutat que ha donat a conèix er la vicepresidenta 
del Consorci d’Educació de Barcelona i regidora d’E ducació de 
l’Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín. 

 
• En l’informe també es destaquen, entre altres dades , la consolidació 

de les àrees territorials de proximitat, l’augment de la població en edat 
escolar i la disminució de l’alumnat estranger. 

 
 
Per tercer any consecutiu, el Consorci d’Educació publica l’informe 
d’escolarització a la ciutat de Barcelona, un document que permet dimensionar el 
sistema educatiu de la ciutat i conèixer les tendències de la població en edat 
escolar, els recursos, l’oferta d’ensenyaments i el procés d’escolarització. 
 
Es tracta d’un recull estadístic que presenta informació genèrica i per districtes 
sobre l’educació a Barcelona i és una àmplia radiografia del moment en què es 
troba l’educació a la ciutat. Ofereix des de dades demogràfiques de la població en 
edat escolar, recursos i oferta educativa, professorat i equipaments, passant pel 
procés de preinscripció i matrícula i l’escolarització i distribució de l’alumnat 
estranger, a l’absentisme i els resultats de graduació en l’ESO i en els nivells 
postobligatoris. 
 
Cal  destacar els següents aspectes de l’informe d’escolarització:  
 
Milloren els resultats acadèmics a quart d’ESO 
Per primera vegada, els resultats acadèmics de quart d’ESO acosten l’alumnat de 
la ciutat de Barcelona als estàndards europeus. A Barcelona el 83% (3 punts més 
que al curs 2006-2007) de l’alumnat de quart d’ESO ha obtingut el graduat escolar 
i se situa gairebé 5 punts per sobre la mitjana de tot Catalunya.  
 
Creix l’escola pública  
L’escola pública continua augmentant el seu pes respecte la concertada, passant 
del 38,1% el curs 2007-2008, al 39,2% el curs 2009-2010. 
 
 
 



 
 

  
 
 

 

Disminueix la matrícula viva 
La reducció de la matrícula viva a la ciutat de Barcelona és una bona notícia pel 
sistema educatiu, ja que l’entrada i sortida d’alumnes té un gran impacte en la 
dinàmica dels centres i genera una gran inestabilitat, amb conseqüències pel 
nivell d’ensenyament. En el curs 2009-2010 hi ha hagut 376 altes i 307 baixes 
menys que el curs anterior, i ha disminuït també el percentatge de moviments 
produïts per l’arribada de nouvinguts, que ha passat del 40% de l’any passat al 
33% d’enguany. 
 
Es consoliden les àrees territorials de proximitat .  
Les àrees de proximitat han demostrat ser una bona fórmula per aconseguir 
escola de proximitat. Per tercer any consecutiu, ha augmentat el percentatge de 
les famílies de P-3 que han accedit a algun dels centres demanats, arribant al 
97%. Un fet que ha permès que continuïn disminuint també les assignacions 
d’ofici (en el procés de preinscripció del curs 2009-10 hi va haver 433 
assignacions d’ofici sobre un total de 13.319 nens i nenes). 
 
Dades d’absentisme a la ciutat 
Com a resultat de la implantació del Pla per a la prevenció de l’absentisme a tots 
els districtes de la Barcelona s’ha pogut disposar, per primera vegada, de dades 
de l’índex d’absentisme a la ciutat. El curs 2008-2009 aquest índex global se situa 
en el 1,07%, una dada difícil de valorar fins que no es pugui comparar amb sèrie 
evolutives. La incidència de l’absentisme és més gran a l’etapa de secundària, 
amb un 1,70%, que a primària, on només arriba al 0,60%. 
 
La ciutat de Barcelona, referent en ensenyaments po stobligatoris 
Mentre en els ensenyaments bàsics (3-16 anys) l’alumnat de la ciutat representa 
menys del 20% del total de Catalunya, en el cas dels postobligatoris està molt per 
sobre. En el Batxillerat representa el 27%, en la Formació Professional de grau 
mitjà el 26% i en la formació professional de grau superior el 40,5%.  
 
S’avança en la distribució equitativa de l’alumnat estranger 
El curs 2009-2010, els estudiants de nacionalitat estrangera a la ciutat de 
Barcelona representen l’11,7%, dos punts per sota de la mitjana de Catalunya. 
Han disminuït els centres amb una elevada concentració d’estrangers. Des del 
curs 2008-2009 s’ha passat de 37 a 31 centres que tenen més de la meitat 
d’estrangers a les seves aules i de 97 a 90 els centres amb més del 30% 
d’estrangers. 
 
 
Es pot consultar aquest informe d’Escolarització al web del Consorci d’Educació: 
www.edubcn.cat 
 
 
 
 
Barcelona, 13 de juliol de 2010  


