Dossier de premsa

Inici del curs escolar 2011-2012

El 12 de setembre d’enguany s’iniciaran les classes dels ensenyaments obligatoris
i postobligatoris. Una setmana més tard, el 19 de setembre ho faran els cicles
formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials
d’idiomes i els centres de formació de persones adultes.
Un total de 226.000 alumnes de 3 a 18 anys iniciarà el curs amb normalitat, xifra
que incrementa en 2.463 alumnes la del curs passat per l’augment significatiu de
sol·licituds a P3 i el creixement vegetatiu acumulat en les etapes de primària i
secundària.
La ciutat estrena 6 nous equipaments educatius:
- l’institut Pere IV al Poblenou
- l’institut Josep Pla, rehabilitat de l’incendi que va patir el mes d’abril i que
permetrà a tot l’alumnat començar el curs amb total normalitat
- l’EOI Barcelona VI-Guinardó
- l’institut escola Roquetes, a Nou Barris
- els serveis Educatius de Sant Martí
- i al mes de desembre, l’escola Fluvià
Durant l’estiu s’han dut a terme 39 actuacions d’obres de reforma i rehabilitació
que permetran començar el curs amb total normalitat.
En la vessant pedagògica i d’acció educativa aquest curs cal destacar l’esforç posat
en la lluita contra el fracàs escolar amb l’increment de recursos pel reforç
personalitzat a la primària. L’enfortiment de la Formació professional com a aposta
estratègica en la conjuntura de crisi econòmica que estem vivint. El manteniment i
aprofundiment de l’impuls a les llengües estrangeres, concretament amb l’anglès i
la digitalització de les aules.

Barcelona, 9 de setembre de 2011

Alumnat
Prop de 2.450 alumnes de 3 a 18 anys més a la ciutat
Dades generals
Inclou l’alumnat que cursa ensenyaments de règim general a partir de 3 anys en tots els
centres: públics, concertats i privats no concertats
curs
2011-12

Educació infantil (3-6 anys)
Educació primària (6-12 anys)
Educació Secundària Obligatòria (12-16
anys)
Total ensenyaments bàsics (3-16 anys)

41.664
79.599

curs
2010-11

+490
+726

41.174
78.873

53.326 +633
174.589 +1849

52.693
172.740

Batxillerat
Formació Professional de Grau Mitjà
Total ensenyaments secundaris (16-18
anys)

21.920
10.728

+44
+319

21.876
10.409

32.648

+363

32.285

Formació Professional de Grau Superior

16.766

+253

16.513

2.011

-2

2.013

226.014 +2463

223.551

Educació Especial
Total Barcelona

Font del curs 2011-12: Dades provisionals de matrícula a 07/09/2011. Les dades dels centres privats no concertats
corresponen al curs 2010-11
Font del curs 2010-11: Dades estadístiques del curs. Abril 2010
Les dades dels ensenyaments postobligatoris són encara incompletes, especialment pel que fa a la Formació Professional.
Quan tots els centres hagin aportat les dades dels alumnes matriculats es podran obtenir les estadístiques definitives.

Alumnat segons titularitat del centre i increment respecte del curs anterior
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Evolució del nombre d’alumnes
Ensenyaments de règim general, de 3 a 18 anys
Des del curs escolar 2005-06, l’alumnat a la ciutat de Barcelona s’ha incrementat de
manera constant. La previsió per al curs 2011-12 és d’arribar als 226.000 alumnes, amb un
increment aproximat de 2.460 respecte de l’any anterior, dels quals 1.950 corresponen a
centres públics i la resta a privats concertats.
Total alumnat (règim general a partir de 3 anys)
230.000

(previsió)
226.014

225.000

223.551
222.082
220.795

220.000
217.258
215.000

214.478

213.601

214.227

215.075

214.159

214.957
213.111

210.000

205.000
2000‐01 2001‐02 2002‐03 2003‐04 2004‐05 2005‐06 2006‐07 2007‐08 2008‐09 2009‐10 2010‐11 2011‐12

Total alumnat (règim general a partir de 3 anys)
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Alumnat per districte i titularitat dels centres
1.Total centres públics, concertats i privats no concertats
Infantil
(3-6)
Primària
ESO
total Barcelona
Ciutat vella
L'Eixample
Sants – Montjuïc
Les Corts
Sarrià - Sant Gervasi
Gràcia
Horta – Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

41.664

79.599

53.326

1.923
5.430
3.793
3.010
6.426
2.991
4.371
3.808
4.030
5.882

3.643
11.140
7.245
5.761
13.179
5.371
9.002
6.896
7.051
10.311

2.600
7.298
5.111
3.612
9.906
2.917
5.669
5.237
4.620
6.356

Nota: Les dades dels centres privats no concertats corresponen al curs 2010-11

2. Centres públics
Infantil
(3-6)
total Barcelona
Ciutat vella
L'Eixample
Sants – Montjuïc
Les Corts
Sarrià - Sant Gervasi
Gràcia
Horta – Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

Primària

ESO

18.023

32.609

19.095

1.112
1.847
1.904
928
771
1.376
1.920
2.248
2.269
3.648

2.056
3.485
3.765
1.769
1.628
2.404
3.769
3.816
3.553
6.364

1.327
1.626
2.531
930
1.249
932
1.963
3.081
1.807
3.649

3. Centres concertats
Infantil
(3-6)
total Barcelona
Ciutat vella
L'Eixample
Sants – Montjuïc
Les Corts
Sarrià - Sant Gervasi
Gràcia
Horta – Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

Primària

ESO

22.375

45.303

33.264

811
3.460
1.811
1.415
5.437
1.573
2.345
1.560
1.753
2.210

1.587
7.542
3.480
2.819
11.274
2.967
5.109
3.080
3.498
3.947

1.273
5.574
2.580
2.220
8.308
1.985
3.648
2.156
2.813
2.707

Nota: Les dades de 0-3 dels centres concertats corresponen al curs 2010-11
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Professorat
Un total de 8.227 docents1 comencen el curs als centres públics de la ciutat.

Centres
A Barcelona hi ha 247 centres públics i 259 centres privats (concertats i privats no
concertats) que ofereixen ensenyaments de règim general, des dels 3 fins als 18
anys.

Centres públics
Escoles d'educació infantil i primària
Instituts escola
Instituts (ESO, batxillerat i FP)
Educació especial

165
3 (1)
71 (2) (3)
8
247

Centres privats concertats i privats no concertats
Educació infantil, primària, ESO, batxillerat i FP
Educació especial

233 (2)
26
259

(1) s'hi inclou l’institut escola artístic 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

S’hi inclouen tots els ensenyaments, a partir de 3 anys. No s’hi inclouen ni els Serveis Educatius ni
la Inspecció
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Nous centres i actuacions d’obres
39 grans actuacions d’obres a tots els districtes
L’activitat de la direcció de construccions escolars del Consorci d’educació durant
les vacances d’estiu ha estat intensa. Amb l’objectiu d’iniciar el curs escolar amb les
aules a punt, o bé avançar al màxim aquelles obres que es mantindran actives
convivint amb el curs escolar, s’han realitzat un total de 39 grans actuacions.
Rehabilitació de l’Institut Josep Pla
D’entre aquestes, volem destacar la ràpida actuació de la Generalitat en la
rehabilitació de l’edifici de l’institut Josep Pla que es va incendiar el passat mes
d’abril i ja podrà reobrir les portes amb normalitat. Amb aquest trasllat queden
disponibles els espais que havia ocupat provisionalment l’institut Josep Pla al
recinte de l’Institut Joan Brossa i pot iniciar-se l’activitat docent de la nova EOI
Barcelona VI-Guinardó. Així mateix, l’esforç de l’Ajuntament per a mantenir el ritme
d’obres es fa palès en l’elevat nombre d’actuacions realitzades.
Destacar també les reformes per l’adequació d’espais en centres que iniciaven
nous projectes educatius, com és el cas de l’institut escola Roquetes, o bé el
trasllat de l’institut escola Oriol Martorell a l’edifici del desaparegut institut
Collserola.
Aquest curs entren en funcionament 3 centres de nova creació:

Institut escola Roquetes
c. Alcántara, 22

L’ànima del concepte de l’Institut escola és la
continuïtat en el trànsit de primària a
secundària, mantenint la coherència de
plantejaments pedagògics i organitzatius,
fruit d’uns objectius comuns i una unitat de
criteris, que garantirà que l’alumnat, i les
famílies no tinguin percepció de ruptura i
discontinuïtat.
L’instiut escola Turó de Roquetes és un
centre de nova creació de dues línies des de
P3 fins a 4art d’ESO, fruit de la integració de
dues escoles de primària del barri de
Roquetes: l’Escola Gaudí i l’escola Sant
Antoni Maria Claret. La secundària està
formada, majoritàriament, pels alumnes de
l’Institut Collserola, que a finals del curs
2010–2011 cessa la seva activitat.
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Institut Pere IV al districte de Sant Martí
Camí Antic de València, 37-39

Iniciarà el curs amb dues línies de 1er d’Eso
que responen a les necessitats d’escolarització de la zona.
Amb un projecte educatiu de centre que cerca
una educació integral posant l’accent en les
noves tecnologies i l’aprenentatge funcional
de la tercera llengua, l’instiut es posa en
funcionament amb una vocació d’innovació,
excel·lència i equitat. Introdueix en l’organització del currículum una franja de treball
globalitzat en el que a partir d’un centre
d’interès comú es treballen totes les matèries.

Escola Oficial d’Idiomes
Barcelona VI - Guinardó
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 78

La sisena escola Oficial d’idiomes de
Barcelona amplia l’oferta d’ensenyament de
llengües per a adults (a partir de 16 anys) a la
ciutat, amb l’oferta següent: anglès (1r, 2n i
3r), francès (1r i 2n), alemany (1r i 2n).
Les escoles oficials d’idiomes són centres
públics especialitzats en l’ensenyament
d’idiomes a tot l’estat espanyol, amb títols
propis.
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Altres novetats
Instiut Moises Broggi
L’ antic institut St. Josep de Calassanç inicia del nou curs amb un canvi de nom en
consonància amb la nova orientació educativa que suposa un salt qualitatiu amb
una major oferta d’ensenyaments postobligatòris amb dos nous cicles de grau
mitja: a) cures auxiliars d’infermeria i b) emergències sanitàries, i un cicle formatiu
de grau superior: imatge per al diagnòstic.
La proximitat amb l’hospital de Sant Pau ha motivat un conveni de col.laboració
amb aquesta institució.
El passat 29 de juny l’institut va oficialitzar el canvi de nom amb un acte
d’homenatge al Dr. Moisès Broggi.

Escola d’Art del treball
El curs 20011/12 l’Escola d’art del treball obrirà les portes amb una oferta formativa
més complerta i integrada que torna a unificar els ensenyaments que
tradicionalment impartia l’escola municipal d’Art del treball i el centre de la Diputació
Escola d’arts i oficis, en una única escola amb l’objectiu d’ampliar l’oferta dels
ensenyaments artístics de la ciutat, que té una llarga tradició de qualitat i prestigi.
Amb la fusió s’incorporen nous cicles formatius com són el de disseny en art final
de disseny gràfic i el d’il·lustració, que se sumen al batxillerat artístic (que aquest
any creix amb una nova línia) i als cicles de grau mitjà i superior en joieria i
ceràmica que ja oferia. Paral·lelament es manté l’oferta no reglada amb cursos
monogràfics d’arts del llibre, arts visuals, joieria, ceràmica i escultura, per a
alumnes de totes les edats, igual que el curs passat.
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Relació de grans actuacions d’obres – estiu 2011
CENTRE

UBICACIÓ

CONCEPTE DE LES OBRES

Escola Ignasi Iglésias

Pg Torras i Bages, 108

Escola Pau Casals- Gràcia

C. Providència, 134

Escola Antaviana

C. Nou Barris, 12

Escola Drassanes

C. Drassanes, 8-10

Escola Ferran Sunyer

C. Viladomat, 8

Escola Diputació

C. Diputació, 112

Escola Les Corts

C. Eugeni d'Ors, 2

Escola Ramon Berenguer

C. Via Barcino, 90

Escola La Llacuna del
Poblenou

C. Pallars, 216

Escola Bac de Roda

C. Fluvià, 255

Rehabilitació i ampliació

Escola La Pau

C. Empordà, 18

Instal·lació de calefacció, sala
de calderes i gas

Escola Tresfonts

Rambla Volart, 88

Trasllat del menjador i varis

Escola Elisenda de
Montcada

C. Vallcivera, 1

Millora dels accessos

Escola Doctor Ferran i Clua

C. Manigua, 25-39

Millora cuina i altres

Escola El Sagrer

C. Costa Rica, 26

Millores biblioteca

Escola Fluvià

C. Pujades, 325

Ampliació instal·lació modular

Escola dels Encants

C. Castillejos, 180-184

Ampliació instal·lació modular

Escola Can Fabra

C. Segre, 34-56

Ampliació instal·lació modular

Institut-Escola Roquetes

C. Alcàntara, 22

Trasllats i adaptació d'espais

Institut Moisès Broggi

C. Sant Quintí, 50

Adequació de cicles formatius

Institut Mare de Déu de la
Mercè

C. Motors, 122-130

Adequació de cicles formatius

Institut Icària

C. Doctor Trueta, 81

Adequació pista i ext joc. Adaptació per USEE

Institut Valldemosa

C. Pintor Alsamora, 7

Adaptació d'espais

Institut Josep Pla

C. Vall d'Ordesa, 24

Trasllat i reforma del vallat

Escola d'Hoteleria i Turisme

C. Pintor Alsamora, 3-5 Adaptació d'espais

CEPSA Oriol Martorell

Carretera Alta de
Roquetes, 70

Trasllat secundària i adaptació d'espais

Escola d'Art del Treball

C. Comte d'Urgell, 187

Adaptació d'espais

Serveis Educatius de Sant
Martí

C. Santander, 7-9

Trasllat i adaptació d'espais

Treballs per ampliació d'aules de preescolar
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Conservatori de Música

C. Bruc, 110

Rehabilitació de fusteria
exterior i millores

Escola Barcelona

C. Evarist Arnús, 2

Rehabilitació i ampliació

Escola Patronat Domènech

C Gràcia 7

Rehabilitació i ampliació

Escola Els Llorers

C. Aragó, 121

Rehabilitació i ampliació

Escola Jaume I

C. Guitard, 23

Rehabilitació i ampliació

Escola Mercè Rodoreda

C. Vesuvi, 35

Rehabilitació i ampliació

Escola La Palmera

C. Concili de Trent, 251 Rehabilitació i ampliació

Escola Acàcies

C. Lope de Vega, 78

Rehabilitació i ampliació

Institut Josep Pla

C. Vall d'Ordesa, 24

Adequació de l'edifici per incendi

Escola Fluvià

C. Pujades, 311-325

Nova construcció

Escola Rull

C. Rull, 10-14

Nova construcció

OBRES DE GISA
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