
Nota de Premsa 
 

edubcn.cat  premsaconsorcieducacio@gencat.cat 

 
 
El Consorci d'Educació inverteix aquest estiu més de 40 
milions d'euros en 72 obres a centres educatius 
 
 

 Aquestes actuacions tenen un pressupost total de 40.579.600,33 €, dels 

quals 16.993.229,73 € són adoptades per la Generalitat de Catalunya i 

23.586.370,60 € són aportats per l'Ajuntament de Barcelona  

 

 52 d'aquestes obres està previst que acabin a principi de curs, mentre que 

la resta són de més llarga durada i continuaran un temps més sense 

afectar l'activitat escolar 

 

 Totes les famílies que han sol·licitat només plaça pública a la 

preinscripció se'ls ha assignat un centre públic 

 

 L'ampliació extraordinària de places a P3 millora l'assignació a les 

famílies  
 

 

 Barcelona | 26.07.2018 

 

Actuacions en equipaments educatius estiu 2018 

Durant aquest estiu hi ha en marxa diferents obres tant de nova construcció com de 
rehabilitació i ampliació dels equipaments ja existents, el que es coneix com grans RAM, 
a més dels centres de nova escolarització, alguns nous i d'altres que són ampliats o amb 
millores. La gran majoria d'aquestes obres està previst que finalitzin abans del 12 de 
setembre, dia de l'inici de curs. En total s'inverteixen per a aquestes actuacions 
40.579.600,33 €, dels quals l'Ajuntament n'aportarà 23.586.370,6 € i el Departament 
d'Ensenyament 16.993.229,73 €. 

Nombre de 
Centres 

Tipus 
d'actuació 

Import 
Total 

Ajuntament 
de Barcelona 

Generalitat 
de Catalunya 

12 Nova 
escolarització 

5.596.914,6 € 2.947.799 € 2.649.115,60 € 

6 
 

Grans RAM 9.196.999,78 € 9.196.999,78 €  

6 
 

Pla de Barris 5.482.228,51 € 5.482.228,51 €  

4 Nova 
Construcció 

14.690.570,11 € 1.250.000 € 13.440.570,11 € 

44 
 

RAM 5.612.886,11 € 4.709.342,09 € 903.544,02 € 

72 TOTAL 
 

40.579.600,33 € 23.586.370,6 € 16.993.229,73 € 
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D'aquesta manera podem trobar-nos des de nous equipaments provisionals modulars en 
un centre de nova construcció com és el cas de l'Escola Auditori, a  d'altres que, tot i 
que són nous centres, estan situats en equipaments ja existents que es reformen, com 
són l'Institut 22@ i l'Institut Tecnològic de Barcelona. 

 Escola Auditori: De nova escolarització i amb un import total de 1.737.612,27 € 
€, dels quals 670.781,32 € els aporta l'Ajuntament i 1.066.830,95 € el 
Departament d'Ensenyament. Aquest centre estarà situat al districte de Sant Martí 
(C. dels Almogàvers, 131-135). Es tracta d'un nou centre modular d'educació 
infantil i primària que s'iniciarà en el curs 2018-2019 amb dues línies de P3.  

 

 Institut 22@: amb un import que ascendeix a 908.616,22 €, sufragat per 
l'Ajuntament de Barcelona. El nou institut, de tres línies, estarà situat en el districte 
de Sant Martí en l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Saladrigas (C. de Joncar 
35-39).  

 

 Institut Tecnològic de Barcelona: El centre vol convertir-se en referència dels 
estudis tecnològics i ha adaptat algunes de les titulacions ja existents a la realitat 
actual, a més d'incorporar-ne algunes de noves. Està ubicat al districte de Nou 
Barris (C. d’Aiguablava 121) en l'antiga Escola Sant Josep Oriol. La inversió 
prevista és de 190.000 €, a càrrec del Departament d'Ensenyament. 

 

 Escola La Maquinista: Un centre ja existent que s'ubicarà en una segona 
construcció provisional de 4 mòduls de tres plantes i amb un pressupost de 
1.250.000 € que finançarà l'Ajuntament de Barcelona. Situat al districte de Sant 
Andreu (C. L'Andana de l'Estació 36) disposarà de 2 línies. 

 

 Institut Viladomat: El centre del districte de l'Eixample es trasllada al C. Consell 
de Cent 148-154 a una nova construcció funcional de cinc plantes. Compta amb 
3 línies i el seu pressupost, a càrrec del Departament d'Ensenyament,  és de 
4.221.053 €. 

Actuacions per a l'escolarització 

En aquest apartat trobem dotze centres, nou escoles i tres instituts. Tots ells són 
modulars, excepte l’Escola Anglesola, què està ubicada en un equipament. El 
pressupost total dels centres de nova escolarització, incloent l'Escola Auditori 
(1.737.612,27 €) i l'Institut 22@ (908.615,22 €) és de 5.596.914,6 € dels quals 2.947.799 
€ els aporta l'Ajuntament i 2.649.115,6 € el Departament d’Ensenyament. Aquesta és la 
relació de centres que veuen ampliades les seves instal·lacions durant les obres d'estiu: 
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Centre Districte Import Actuació 
Escola 

Auditori 
Sant Martí 1.737.612,27 € Nou centre 

Escola 9 
Graons 

Eixample 385.762,96€ Ampliació equipament 

Escola 
Eixample I 

Eixample 343.808,79 € Ampliació equipament 

Escola Gaia Eixample 347.318,64 € Ampliació equipament 

Esc. Gràcia Gràcia 353.083,04 € Ampliació equipament 

Escola La 
Flor de Maig 

Sant Martí 282.762,42 € Ampliació equipament 

Institut Maria 
Espinalt 

Sant Martí 303.268,41 € Ampliació equipament 

Escola 
Entença 

Eixample 8.210,29 € Millores distribució interior 

Escola 30 
Passos 

Sant Andreu 56.980,98 € Millores distribució interior 

Institut 22@ Sant Martí 908.615,22 € Nou centre 

Institut Marti 
Pous 

Sant Andreu 20.661,75 € Millores distribució interior 

Escola 
Anglesola 

Les Corts 23.667,85 € Millores distribució interior 

Diversos 
Centres 

 825.161,97 € Altres Intervencions 

 

Obres d'Ampliació i Millora (Grans RAM) 

El pressupost total de la partida d'Obres d'Ampliació i Millora (Grans RAM), de 
l'Ajuntament de Barcelona, és de 9.196.999,78 € i es distribueix d'aquesta manera i amb 
les següents actuacions:  

Centre Districte Import Reforma 
Escola Ciutat 

Comtal 
Nou Barris 720.000 € Façanes i 

banys 

Escola Ignasi 
Iglèsias 

Sant Andreu 2.625.000 € Ampliació 
escola  

Escola 
Poblenou 

Sant Martí 692.000  € Planta baixa 

Escola La 
Mar Bella 

Sant Martí 2.630.000 € Ampliació 
escola 

IE Antaviana Nou Barris 1.700.000 € Nou edifici i 
millora edifici 

existent 

Institut Milà i 
Fontanals 

Ciutat Vella 830.000 € Façana 
principal 

 

Pla de Barris 

A través de les actuacions del Pla de Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, també es fan 

millores en l'equipament d'aquests centres. El pressupost total és de les actuacions és de 

5.482.228,51 €. 
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Centre Districte Import Reforma 
Escola 

Barkeno 
Sants-

Montjuïc 
380.000 € Sala teatre 

Escola 
Ramón y 

Cajal 

Sant Andreu 385.902,63 € MiIlora 
equipament  

Escola La 
Pau 

Sant Martí 284.964,13  € Sala d'actes 

IE Trinitat 
Nova 

Nou Barris 3.481.005,24  € Ampliació 
escola 

Institut Barri 
Besós 

Sant Martí 284.964,13 € Sala d'actes 

Institut 
Bernat Metge 

Sant Martí 665.392,38 € MiIlora 
equipament 

 

Nova Construcció 

A més de la ja comentada nova edificació de l'Escola La Maquinista, amb un pressupost 

de 1.250.000 € de l'Ajuntament de Barcelona, també es fan noves edificacions en tres 

centres més per un valor de 13.440.570,11 € a càrrec del Departament d'Ensenyament. 

Un d'ells és l'Institut Viladomat amb 4.221.053 € i els altres dos, l'Institut Martí i Pous i 

l'Institut Maria Espinalt. El pressupost total és de les actuacions és de 14.690.570,11 €.  

 

Centre Districte Import Reforma 
Escola La 

Maquinista 
Sant Andreu 1.250.000 € Nou edifici 

Institut Marti 
Pous 

Sant Andreu 4.829.839 € Nou edifici 

Institut 
Viladomat 

Eixample 4.221.053 Nou edifici 

Institut Maria 
Espinalt 

Sant Martí 4.389.678,11 € Nou edifici 

 

RAMS  

Pel que fa a les obres de reforma, ampliació i millores, que engloben actuacions com 

pintura, fusteria, reformes de patis, cuines, calderes... en un total de 44 centres. El 

pressupost total és de 5.422.886,11 €, dels quals 4.709.342,09 € corresponen a 

l'Ajuntament i 903.544,02 € al Departament d'Ensenyament: 
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Actuació Centre Pressupost 

Pintura  - Escola Castella 
- Escola Pau Vila 
- Escola Pau Romeva 
- Escola Reina Violant 

371.393,91 € 

Fusteria - Escola Els Xiprers 
- Escola Montseny 
- Diversos centres 

1.088.582,18 € 

Patis - Escola Joan Miró 
- Escola Poble-sec 
- Escola La Pau 
- Escola Mare Nostrum 

927.277,08 € 

Cuines - Escola Splai 
- Escola Octavio Paz 

638.425,66 € 

Calderes - Escola Tomás Moro 
- Escola Pràctiques 
- Escola Narcís Monturiol 

405.309,39 € 

TIC - Escola Pegaso 
- Institut Príncep de Viana 

203.813,22 € 

Millora Adequació 
d'espais 

- CEE Folch i Camarasa 
- Escola El Turó 
- Escola Prosperitat 
- Escola Baró de Viver 
- Escola Pompeu 
- Institut Lluïsa Cura 
- Escola Vil·la Joana 
- CEE Sant Joan de la Creu 
- CEE Josep Pla 
- Escola Auro 
- Escola Ferran Sunyer 
- Escola Barrufet 
- Escola Bosc de Montjuïc 
- Escola Cavall Bernat 
- Escola Poble-sec 
- Escola Pràctiques 
- Escola Orlandai 
- Escola Font d'en Fargues 
- Escola Torrent d'en Melis 
- Escola El Turó 
- Escola Brasil 
- Escola Fluvià 
- Escola les Acàcies 
- Escola Auditori 
- Institut Ausiàs March 
- Institut Doctor Puigvert 
- Institut Front Marítim 

1.978.084,67 € 

 

Nou model de manteniment de les escoles públiques a Barcelona 

 

Des d'aquest curs s'ha posat en marxa un nou sistema de manteniment dels centres 

escolars que s'ha mostrat altament efectiu. S'ha passat del model reactiu, és a dir, enviar 

una brigada a solucionar els problemes de manteniment quan es produeixen, a 

implementar el model 5x2, que consisteix en verificar periòdicament, dos cops al mes, 

els 5 problemes de manteniment més habituals: enllumenat, cisternes i aixetes, 

persianes, manetes i panys de portes que no funcionen. 
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L'ampliació extraordinària de l’oferta millora l'assignació 

Enguany, i per tal de millorar l'assignació responent a les necessitats educatives de les 
zones i seguint els criteris de planificació, s'ha fet una ampliació extraordinària de l’oferta 
amb un total de 107 places i s'ha propiciat que les famílies puguin optar a les places 
demanades. S'ha millorat l'assignació a les 137 famílies a les que inicialment se les 
havia assignat un plaça d'ofici.  

Cal dir que totes demandes de plaça que havien optat entre les 10 opcions de centre en 
la preinscripció només per la pública se'ls ha assignat un centre públic. Al final, 110 
famílies han estat assignades a l'escola pública i 27 a la concertada. 

Els canvis en l'oferta a P3, incloent aquesta ampliació extraordinària, han estat els 
següents: s'han creat quatre grups addicionals, 1 centre ha incrementat una línia i s'han 
augmentat les ràtios a 44 centres públics i un concertat. 

Durant aquesta ampliació des del Consorci s'ha fet un acompanyament personalitzat que 
ha afavorit que algunes famílies hagin acabat obtenint una plaça més en correspondència 
amb les seves necessitats.  

 

Alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) a P3 

El número d’alumnes assignats a P3 amb Necessitats Educatives Especials (NEE) són 
654, que representen un increment de 2% respecte el curs passat. D’aquest 195 alumnes 
són NEE de tipus A (amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials) i 459 tipus B 
(situació socioeconòmica desafavorida). Aquest increment es deu a l’actuació que 
primera vegada s’ha realitzat amb les famílies beneficiaries del Fons Social de 
l’Ajuntament de Barcelona que no tenien germans escolaritzats i per tant optaven per 
primera vegada a una plaça escolar.  
 
Aquesta actuació s'ha desenvolupat en estreta col·laboració amb els Equips d’Atenció 
Psicopedagògica (EAP) de cada districte i la comissió de garanties d’admissió, que ha 
assignat l’alumnat de forma equitativa entre pública i concertada amb la finalitat 
d’aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat que contribueixi a la reducció i/o 
eliminació dels processos de segregació escola.  

El curs 2017-2018 en xifres 

En total durant el curs 2017-2018 s'ha tancat amb l'escolarització de 177.448 alumnes 
des de P3 a quart d'ESO, dels quals 73.350 a centres públics, 100.928 a centres 
concertats i 3.170 a centres privats. El Consorci d'Educació ha atès un total de 35.385 
demandes d'escolarització, sobretot a P3 i a 1r d'ESO, però també al altres cursos 
d'Educació Infantil, Primària i Secundària.  
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Anàlisi de la demanda gestionada durant el curs 2017-2018 

 

Preinscripció 
Abans 

 inici de curs 
Durant  
el curs 

TOTAL 

S'incorporen a P3 12.806 529 696 14.031 

Demanen plaça a 1r 
ESO 

6.741 304 693 7.738 

P4-P5 1.155 482 804 2.441 

Ed. Primària 3.207 1.467 2.153 6.827 

2n-4t ESO 1.704 700 1.945 4.349 

TOTAL 25.613 3.482 6.291 35.386 

 

Durant el curs, la mobilitat dels alumnes ha estat rellevant i es produeixen molts canvis. 
La matrícula viva ha generat 3.448 altes i 3.979 baixes.  

 

 

 


