
 
 
 
 
 
 
Dossier de premsa 

Inici del curs escolar 2010-2011 
 
 
Amb motiu del nou calendari escolar, aquest curs comença una setmana 
abans en relació als anys anteriors. 
 
Un total de 237.332 alumnes inicien a Barcelona el nou curs, gairebé 2.000 
més que el curs escolar anterior.  
 
Aquest curs es posa en funcionament a la ciutat una nova escola de primària i 
10 noves escoles bressol. Diversos centres educatius reobriran les seves 
portes després d’una important inversió econòmica en obres de millora i 
rehabilitació desenvolupada durant l’estiu. 
 
El projecte EduCAT1x1 rep un nou impuls a secundària i, per primera vegada, 
s’estendrà a educació primària, en una prova pilot en la que participaran sis 
escoles de la ciutat. 
  
 

 
 
Barcelona, 7 de setembre de 2010 
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Alumnat 
 
 
Prop de 2.000 alumnes més a la ciutat 
 
Un total de 237.332 alumnes, gairebé 2.000 més que el passat curs escolar, 
comencen aquest 7 de setembre el curs escolar 2010-11 als centres públics, 
concertats i privats de Barcelona. Entre aquest, 13.274 nens i nenes iniciaran la seva 
escolarització a P3 en centres sostinguts amb fons públics. 
 
 
Dades generals 
*Inclou tots els centres: públics, concertats i privats no concertats 
 

 
curs      

2010-11  
curs      

2009-10 
    
       
Escoles bressol i llars d'infants (0-3 anys) 16.755   15.276 
    
Educació infantil (3-6 anys) 41.158  40.593 
Educació primària (6-12 anys) 78.869  78.076 
Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) 53.094  53.499 

Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 173.121  172.168 
   
Batxillerat 21.745  21.761 
Formació Professional de Grau Mitjà 9.253  9.862 

Total ensenyaments secundaris (16-18 anys) 30.998  31.623 
   
Formació Professional de Grau Superior 14.524  14.424 
   
Educació Especial  1.934  1.931 
     
Total Barcelona 237.332  235.422 

 
Font: Dades provisionals de matrícula a 25/08/2010. Les dades dels centres privats no concertats corresponen al curs 
2009-10. 
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Evolució del nombre d’alumnes 
 
 
Des del curs escolar 2005-06, l’alumnat a la ciutat de Barcelona s’ha incrementat de 
manera constant, passant de 228.514 a 240.493. Des del curs 2008-09, aquest 
augment ha estat sostingut. 
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 Evolució del percentatge d’alumnat estranger 
 

Des del curs escolar 2007-08, s’ha produït una estabilització d’alumnat estranger als 
centres educatius de la ciutat, amb un lleuger descens des del curs 2008-09. 
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 Alumnat per districte i titularitat dels centres 

 
1.Total centres públics, concertats i privats no concertats 

 
Infantil  
(0-3)  

Infantil  
(3-6) Primària  ESO  

        
total Barcelona 16.755  41.158 78.869  53.094  
        
Ciutat vella 815  1.911 3.587  2.622  
L'Eixample 2.588  5.405 11.009  7.210  
Sants - Montjuïc 1.881  3.748 7.178  5.142  
Les Corts 1.085  2.951 5.674  3.596  
Sarrià - Sant Gervasi 2.449  6.381 12.895  9.976  
Gràcia 1.276  2.932 5.327  2.914  
Horta - Guinardó 1.660  4.339 8.979  5.799  
Nou Barris 1.402  3.652 6.918  5.074  
Sant Andreu 1.351  3.877 7.014  4.497  
Sant Martí 2.248  5.962 10.288  6.264  

 
2. Centres públics 

 
Infantil  
(0-3)  

Infantil  
(3-6) Primària  ESO  

        
total Barcelona 4.917  17.432 32.102  18.825  
        
Ciutat vella 455  1.099 2.020  1.327  
L'Eixample 430  1.796 3.361  1.557  
Sants - Montjuïc 706  1.831 3.701  2.519  
Les Corts 184  901 1.739  903  
Sarrià - Sant Gervasi 345  658 1.329  1.354  
Gràcia 343  1.268 2.430  924  
Horta - Guinardó 690  1.893 3.790  2.098  
Nou Barris 687  2.107 3.819  2.866  
Sant Andreu 497  2.109 3.539  1.704  
Sant Martí 580  3.770 6.374  3.573  

 
 

3. Centres concertats 

 
Infantil  
(0-3)  

Infantil  
(3-6) Primària  ESO  

        
total Barcelona 2.127  22.426 45.095  33.290  
        
Ciutat vella 182  812 1.567  1.295  
L'Eixample 415  3.483 7.537  5.563  
Sants - Montjuïc 93  1.837 3.477  2.623  
Les Corts   1.418 2.784  2.227  
Sarrià - Sant Gervasi 221  5.475 11.283  8.260  
Gràcia 188  1.595 2.897  1.990  
Horta - Guinardó 249  2.333 5.062  3.640  
Nou Barris 461  1.545 3.099  2.208  
Sant Andreu 32  1.760 3.475  2.793  
Sant Martí 286  2.168 3.914  2.691  

 
Nota: Les dades de 0-3 dels centres concertats corresponen al curs 2009-10 
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Professorat 
 
Un total de 8.973 docents1 comencen el curs als centres públics de la ciutat.  
 
Donat el nou calendari escolar, les plantilles de cada centre educatiu es van assignar 
i configurar durant el mes de juliol de manera definitiva per garantir el correcte inici de 
curs.   

 
 

Centres 
 

Un total de 327 centres públics i 465 privats ofereixen ensenyaments de règim 
general, a partir de 0 anys. 
 
  
Centres públics 
 
Escoles bressol i llars d’infants 77  
Escoles d'educació infantil i primària 169 (1) 
Instituts (ESO, batxillerat i FP) 73 (2) (3) 
Educació especial 8  

total 327  

 
Concertats i privats no concertats 
 

 
 

 

Només educació infantil 205  
Educació infantil, primària, ESO, batxillerat i FP 233 (2) 
Educació especial 27  

total 465  

 
(1) s'hi inclou l’Institut-Escola Costa i Llobera i el centre d'ensenyaments integrats de música i 
dansa Oriol Martorell 
(2) els centres imparteixen un o més d'un dels ensenyaments indicats 
(3) no s'hi inclou l'Institut Obert de Catalunya 

 
 

                                                 
1 No s’hi inclouen ni els Serveis Educatius ni la Inspecció 
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Novetats del curs 2010-2011 
 
 
 

Nous centres 
 

Aquest curs escolar obriran les seves portes la nova escola Congrés-Indians (districte 
de Sant Andreu) i 10 noves escoles bressol municipals (Barrufets, al districte de 
l’Eixample; El Fil i Guinbó, al districte de Sants-Montjuïc; La Puput, al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi; el Gat Negre; al districte de Gràcia; L’Harmonia, al districte 
d’Horta-Guinardó; Pla de Fornells, al districte de Nou Barris; Icària, al districte de 
Sant Andreu i El Clot de la Mel i el Gronxador, al districte Sant Martí). 
 
 
 
13 noves construccions i 39 obres de reforma i de millora 
finalitzen de cara a l’inici de curs 
 
El nou curs s’inicia amb 52 importats actuacions a tots els districtes de la ciutat en 
obres de construcció i de manteniment i d’adequació i millora  dels centres i serveis 
educatius, amb una inversió total de 43.326.356 euros. 
 
D’aquest conjunt d’obres, les 13 noves construccions estaran acabades aquest mes 
de setembre. D’aquestes, 9 són escoles bressol i la resta són: una escola oficial 
d’idiomes a horta, un parvulari a Gràcia i les noves seus dels serveis educatius a Nou 
barris i ciutat Vella.  
 
Per altra banda, de cara a aquest curs que comença 200 treballadors han estat 
contractats a través Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona per contribuir al 
manteniment de les escoles i instituts de la ciutat.  

 
 
 

El programa Educat 1x1 s’estén a primària 
 
En el curs que ara comença, el projecte EduCAT1x1 ha arribat a 93 instituts i centres 
concertats d’educació secundària de la ciutat. Com a novetat, s’inicia una prova pilot, 
de forma experimental, a sis escoles de primària de la ciutat (escola Arenal de 
Llevant, institut-escola Costa i Llobera, escola Collaso i Gil, escola Bogatell, escola El 
Sagrer i Col·legi Sant Pere Claver.    
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és treballar en el disseny de metodologies i "bones 
pràctiques" per a estendre el projecte de digitalització de les aules EduCAT1x1 a les 
escoles de primària. Les aules dels centres de primària que participen en aquesta 
experiència pilot ja han estat adaptades i preparades, tant a nivell tecnològic com de 
connectivitat, per començar a funcionar a l’inici del curs escolar 2010-2011. Cada 
escola ha rebut la dotació econòmica necessària pel pagament de 40 portàtils, dels 
quals 25 són per l’alumnat, 10 pels docents i 5 de reserva. 
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Activitats i recursos per a les vacances escolars del març 
 
L’Ajuntament de Barcelona concretarà un conjunt de recursos i accions que es posaran 
a disposició de les famílies durant la setmana de vacances escolars que tindran lloc 
del 7 a l’11 de març de 2011. S’inclourà, entre d’altres, l’oferta d’activitats de diferents 
serveis municipals (educació, esports, cultura, usos del temps, etc.), l’assessorament a 
les AMPES per accedir als recursos i la coordinació desenvolupada amb entitats i 
associacions ciutadanes.  
 
Per garantir una adequada oferta, s’està treballant conjuntament amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona, la FAPAC, la FAPAE i altres entitats de la ciutat. 
 

 
Primer Institut Escola de la ciutat 
 
Una  de les novetats d’aquest curs escolar és la posada en funcionament oficial de 
l’Institut Escola Costa Llobera, el primer a la ciutat de Barcelona, en el primer curs de 
vigència de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). 
 
L’institut escola és una nova tipologia de centre que s’ha creat en el marc de la LEC i 
recupera el model d’escola pública de la República que duia aquest nom. Aquest 
tipus de centre li permet cursar a l’alumnat totes les etapes educatives en un mateix 
edifici escolar, amb un projecte educatiu i un equip directiu únics que garanteixen la 
continuïtat educativa dels 3 als 18 anys, des d’educació infantil fins al batxillerat. 
Aquest any es posa en funcionament a 11 centres de tot Catalunya i està previst que 
en futurs cursos es vagi estenent de forma progressiva a més escoles i instituts. 
 
L’Institut Escola Costa Llobera és un centre públic d’ensenyaments infantil, primària i 
secundària integrats que comparteixen espais en dos edificis principals i des de fa 
molts anys funciona de forma experimental sota una mateixa direcció, a través de la 
coordinació pedagògica i de la continuïtat educativa. És el resultat de la fusió de 
l’Escola Costa i Llobera i de l’Institut Costa Llobera i actualment escolaritza 837 
alumnes i compta amb 66 professors. 
 

 
Més oferta de formació professional i batxillerats artístics 
 
El curs 2010-2011, l’oferta de formació professional s’incrementa en 1.170 places i 
s’implanten noves famílies professionals a dos centres públics de secundària: la 
d’Imatge Personal, a l’Institut Mare de Dèu de la Mercè, i el cicle formatiu de grau 
mitjà de Cures auxiliars d’infermeria, a l’Institut Sant Josep de Calassanç.   
 
D’altra banda, el centre d’estudis de primària, secundària i artístics Oriol Martorell 
incorpora aquest curs a la seva oferta el batxillerat artístic en la via d'arts escèniques, 
música i dansa. Aquest centre imparteix ensenyaments integrats on l’alumnat hi cursa 
estudis de secundària obligatòria simultàniament amb els artístics de música o 
dansa. La incorporació del batxillerat permetrà completar la formació en el mateix 
centre.  
 
L’escola Oriol Martorell és una escola pluriterritorial, oberta a tots el nens i nenes de 
Catalunya, i per accedir-hi no compta el criteri d’accés de proximitat del centre al 
domicili (s’ha de superar una prova d’aptitud per als ensenyaments artístics, 
especialitats en música i dansa, al cicle inicial i també per a cursos més avançats). 
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Més actuacions per millorar l’èxit escolar 
 
En el nou curs 2010-2011, la millora de l’èxit escolar a la ciutat de Barcelona continua 
essent un dels reptes del Consorci d’Educació. El programa Exit, els Plans 
d’Autonomia de Centre (PAC) i la tasca orientativa de l’equip de professionals del Pla 
Jove són les principals actuacions estratègiques a través de les quals el Consorci 
continuarà treballant per millorar la qualitat educativa a la ciutat i mantenir i 
incrementar la taxa d’èxit a quart d’ESO. Una taxa que el curs passat va arribar al  
83’2%, 5 punts per sobre de la mitjana de tot Catalunya, acostant l’alumnat de la ciutat 
als estàndards europeus. 
 
El programa Èxit treballa des de el 2002 a la ciutat amb l’objectiu prioritari de reduir els 
nivells de fracàs actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom. Els darrers anys aquest 
programa ha crescut de forma significativa i s’ha consolidat, i aquest curs 2010-2011 
arriba, en la seva vessant de reforç escolar i activitats complementàries, a 27 instituts i 
56 escoles.  Pel que fa als tallers per a la diversificació curricular, durant el curs 2009-
2010 hi van participar 26 centres i 711 alumnes i de cara al proper curs es preveuen 
unes xifres de participació més grans. 
 
Pel que fa al Pla Jove, és un programa que ofereix suport als centres de secundària, 
als joves i les seves famílies en els moments de transició d’aquell alumnat que acaba 
l’educació secundària obligatòria sense obtenir el graduat. Està format per un equip de 
tècnics del programa que orienta sobre els itineraris formatius més adients per la 
transició al món laboral o el retorn al sistema educatiu reglat d’aquests joves. Tot 
aquest procés es recolza en la utilització de l’oferta de la ciutat de tots aquells recursos 
adequats a les necessitats de cada itinerari. 
 
Per altra banda, un total de 101 centres de la ciutat han desenvolupat el seu Pla 
d’Autonomia de Centre des que el Departament d’Educació va posar en marxa aquests 
plans al 2005. Els Plans d’Autonomia de Centre (PAC) tenen com a objectiu millorar 
els resultats educatius i la cohesió social i prevenir l'abandonament prematur en els 
centres educatius públics a través de l'impuls de l'equitat, l'excel·lència, l'autonomia, la 
millora de la qualitat i la inclusió. 
 

 
Més recursos humans per a l’educació a cada districte de la 
ciutat 
 
L’Ajuntament de Barcelona dotarà tots i cadascun dels 10 districtes de la ciutat de més 
recursos humans per seguir impulsant una educació de proximitat, connectant l’escola 
amb el seu entorn més immediat. 
 
Entre d’altres tasques, el referent d’educació de cada districte s’encarregarà de:  
 

 Implementar i desenvolupar els diferents programes i projectes educatius 
municipals (Camins Escolars; Temps de Barri, Temps Educatiu compartit; 
Projecte Educatiu de Ciutat; programes de formació de famílies...); assumir la 
Secretaria del Consell Escolar Municipal de Districte i de la Comissió 
Permanent; gestionar els grups de treball que es derivin del Consell Escolar de 
Districte; participar en el Consell Escolar de Ciutat; canalitzar la tasca dels 
representants municipals dels consells escolar de cada centre educatiu 
(escoles bressol, centres públics i centres concertats), etc.  
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L’Escola Rius i Taulet 
 

 
 
 
 
Situada a la plaça Lesseps, l’Escola Rius i Taulet és un centre que escolaritza 250 
alumnes i compta amb un equip docent format per 20 mestres, molt vinculat als espais 
educatius del seu entorn (la biblioteca Jaume Fuster i les escoles bressol i instituts 
propers). Aquest curs 2010-2011, com a novetat, l’escola introduirà l’anglès a educació 
infantil, incorporarà pissarres digitals interactives al cicle superior i començarà a 
participar en el projecte d’innovació Biblioteca escolar Puntedu. 
 
L’any 2009 el centre ha estat reformat íntegrament, amb una inversió total de 
3.653.911 €. Entre el conjunt d’actuacions que s’hi han fet destaquen els espais nous 
com la cuina, el menjador, la biblioteca i la ludoteca, la sala de professors, el pati 
d’educació infantil, la sala d’actes i consergeria. Entre d’altres, també s’han ampliat els 
vestidors i la sala de calderes, s’han renovat  les aules, els paviments i els acabats i 
s’ha canviat la fusteria interior i exterior.  
 
El centre té 3.818 m2 de superfície i compta amb equipaments i espais molt diversos: 
aules d’informàtica, d’anglès i de música, d’educació especial, de psicomotricitat, de 
mitjans audiovisuals i un taller de plàstica. A més, ofereix un bon nombre d’activitats 
complementàries i extraescolars i té serveis de ludoteca, menjador amb cuina pròpia, 
estudi assistit i acollida matinal. 
 
 
 
 


