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Inici del curs escolar 2012-2013 

 

 
 

 
 
 
Eixos principals del curs 2012-13 
 
El 12 de setembre d’enguany s’iniciaran les classes a l'educació infantil i l'educació 
primària i el 13 de setembre als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Una setmana més tard, el 19 de setembre ho 
faran als cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les 
escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes. 
 
El curs s’iniciarà amb normalitat, un cop fets els nomenaments de professorat interí i 
substitut, els dies 31 d’agost i el 7 de setembre.  
 
Prioritzar el pla d’èxit escolar i reforçar la formació professional són els dos eixos prioritaris 
per al nou curs escolar. Tal com va informar la consellera d’Ensenyament en la darrera 
reunió del Consell Executiu l’objectiu és assolir una reducció significativa de la taxa del 
fracàs escolar. 
  
En aquesta línia, en el nou curs es  posaran en marxa iniciatives noves per lluitar contra el 
fracàs escolar, com l’increment de les hores de matemàtiques a l’educació secundària 
obligatòria o l’extensió de la jornada compactada a l’educació secundària. A més, es 
consolidaran projectes com el Suport Escolar Personalitzat o l’Impuls de la Lectura. 
 
El curs 2012-2013 s’implantarà la formació professional dual, amb l’objectiu de millorar 
l’oferta formativa, incrementar la competitivitat i donar resposta a les necessitats del model 
productiu. Dos instituts a Barcelona impartiran, en aquesta modalitat, cicles formatius 
d’Educació Infantil. A més, s’impartirà el  nou curs específic d’accés als cicles formatius tant 
de grau mitjà com de grau superior. El proper curs s’oferiran 2 grups d’accés al grau mitjà i 
11 grups d’accés al grau superior. 
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Altres aspectes destacables 
 
 

 Un total de 248.083 alumnes d’ensenyaments de règim general, a partir de 3 anys, 
iniciarà el curs 2012-13. Aquesta xifra suposa un increment de 3.939 alumnes 
respecte a la del curs anterior. És significatiu que la major part d’aquest increment 
(2.883 alumnes) és deguda a l’augment d’alumnat d’ensenyaments post-obligatoris, 
Batxillerat i Formació professional de Grau Mitjà i Grau Superior. Aquesta dada se 
situa en la línia de la progressiva reducció de la taxa d’abandonament prematur. 

 
 En el segon cicle d’educació infantil hi haurà gairebé els mateixos alumnes que el 

curs anterior, amb una molt lleugera disminució. Les xifres indiquen que respecte a 
cursos anteriors, tendeix a disminuir el nombre d’alumnes que accedeixen al 
sistema educatiu. 

 
 Les dades de matrícula a 31 d’agost mostren que a les escoles de Barcelona, tant  

públiques com concertades, les ràtios de P3 més freqüents (al voltant del 60% dels 
centres) se situen a 25 alumnes o menys.  

 
 El Consorci d’Educació ha  convocat ajuts individuals de menjador per a alumnat de 

P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats. Enguany, una aportació 
extraordinària de 2,5 milions d’euros de l’Ajuntament de Barcelona ha permès 
destinar a la convocatòria per al curs 2012-13 un import màxim inicial de 8.500.000 
d’euros. 

 
 El curs 2012-2013 hi haurà un total de 20 instituts que faran jornada compactada a 

Barcelona. Això suposarà que el 31% dels instituts públics de la ciutat canviaran el 
seu horari escolar. Els centres que aplicaran la jornada intensiva han presentat una 
proposta que inclou, entre d’altres aspectes, el suport del Consell Escolar del 
centre, uns objectius organitzatius i pedagògics a assolir, i una anàlisi de l’impacte 
econòmic i en relació amb l’entorn. 

 
 En el procés de preinscripció del curs 2012-13 a P3, s’han aplicat les noves àrees 

d’influència a la ciutat de Barcelona. Els resultats es corresponen amb la finalitat 
que es pretenia, d’incrementar les possibilitats d’elecció de les famílies, així com 
seguir donant valor al factor proximitat: més sol·licituds obtenen la plaça demanada 
en primera opció i disminueixen les assignacions d’ofici. 

 
 Durant l’estiu s’han dut a terme 55  actuacions d’obres de reforma i rehabilitació que 

milloren les instal.lacions dels centres i permetran començar el curs amb total 
normalitat. 
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L’inici del curs 2012-13 en xifres 
 
 
 
Alumnat 

 
Ensenyaments Règim general Total 248.083
  
Ensenyaments bàsics (3-16 anys) Total 176.175
 Públics 70.411
 Concertats 101.720
 Privats no concertats 4.044
  
Educació infantil i Primària Total 122.945
 Públics 51.152
 Concertats 68.366
 Privats no concertats 2.707
  
ESO Total 53.230
 Públics 18.899
 Concertats 33.354
 Privats no concertats 977
  
Batxillerat Total 23.206
  
Formació Professional Total 53.107
 Grau Mitjà 11.373
 Grau Superior 18.348
  
Ed. Especial Total 1.736
  
 
 
 
Professorat  

 

 
 

 

Centres públics Total 7.727
  
 
 
Centres 
 

 

Centres públics Total 247
Centres privats  258
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Alumnat 
 
3.939 alumnes més que el curs passat en ensenyaments de règim general. 
 
Les dades següents inclouen l’alumnat que cursa ensenyaments de règim general a partir 
de 3 anys en tots els centres: públics, concertats i privats no concertats. 
 

 
Curs 

2012-13  
Curs 

2011-12 
    
   
Educació infantil (3-6 anys) 41.912 -11 41.923
Educació primària (6-12 anys) 81.033 +1162 79.871
Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) 53.230 -95 53.325

Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 176.175 +1056 175.119
   
Batxillerat 23.206 +1370 21.836
Formació Professional de Grau Mitjà 11.373 +376 10.997

Total ensenyaments secundaris (16-18 anys) 34.579 +1746 32.833
   
Formació Professional de Grau Superior 18.348 +1137 17.211
   
Educació Especial  1.736  1.736
     
Total Barcelona 248.083 +3939 244.144

 
 
Font del curs 2012-13: Dades provisionals de matrícula a 3/09/2012. Les dades d’educació especial i dels centres privats no 
concertats són les del curs anterior. 
Font del curs 2011-12: Dades estadístiques del curs. Maig 2012 
 
Les dades dels ensenyaments postobligatoris són encara una previsió, 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 escolaritzat i increment respecte del curs anterior
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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  41.912 81.033 53.230  
      
Ciutat vella  1.909 3.633 2.436  
L'Eixample  5.551 11.216 7.311  
Sants – Montjuïc  3.557 6.599 4.513  
Les Corts  3.175 6.335 4.390  
Sarrià - Sant Gervasi  6.485 13.371 9.968  
Gràcia  3.029 5.616 2.858  
Horta – Guinardó  4.328 9.072 5.736  
Nou Barris  3.736 7.004 5.163  
Sant Andreu  4.151 7.199 4.626  
Sant Martí  5.991 10.988 6.229  

Nota: Les dades dels centres privats no concertats corresponen al curs anterior 

 
2. Centres públics 

  
Infantil  
(3-6)  Primària  ESO  

        
total Barcelona   18.175  33.337  18.899  
         
Ciutat vella   1.117  2.061  1.209  
L'Eixample   1.902  3.502  1.614  
Sants – Montjuïc   1.944  3.694  2.444  
Les Corts   946  1.737  1.034  
Sarrià - Sant Gervasi   783  1.598  1.259  
Gràcia   1.403  2.517  898  
Horta – Guinardó   1.917  3.770  1.996  
Nou Barris   2.157  3.882  2.987  
Sant Andreu   2.255  3.646  1.792  
Sant Martí   3.751  6.930  3.666  

 
 
3. Centres concertats 

  
Infantil  
(3-6)  Primària  ESO  

        
total Barcelona   22.357  46.009  33.354  
         
Ciutat vella   780  1.572  1.227  
L'Eixample   3.433  7.602  5.600  
Sants – Montjuïc   1.515  2.905  2.069  
Les Corts   1.761  3.460  2.855  
Sarrià - Sant Gervasi   5.409  11.519  8.383  
Gràcia   1.555  3.030  1.960  
Horta – Guinardó   2.327  5.188  3.687  
Nou Barris   1.579  3.122  2.176  
Sant Andreu   1.796  3.553  2.834  
Sant Martí   2.202  4.058  2.563  
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Professorat 
 
Un total de 7.727 docents (1) comencen el curs als centres públics de la ciutat gestionats 
des del Consorci d’Educació.  
 
La distribució segons ensenyaments és la següent: 
 
Infantil i primària 3.725

ESO, batxillerat i FP 3.380

Escoles d’art 233

EOI 166

Adults 223

Total 7.727

 
 

Centres 
 

 
 
A Barcelona hi ha 247 centres públics i 258 centres privats que ofereixen ensenyaments de 
règim general, des dels 3 fins als 18 anys. 
 
 
Centres públics 
 
Escoles d'educació infantil i primària 165  
Instituts escola 3  
Instituts (ESO, batxillerat i FP) 71 (2)  
Educació especial 8  
 247  

 
 
Centres privats, concertats i no concertats 
 
Educació infantil, primària, ESO, batxillerat i FP 232 (2) 
Educació especial 26  
 258  

 
 
 
 
(1) No s’hi inclouen ni els Serveis Educatius ni la Inspecció 
(2) Els centres imparteixen un o més d'un dels ensenyaments indicats 
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La ràtio alumnes/aula  
 
Analitzada la matrícula dels centres públics i concertats, les dades relatives a les ràtios 
alumnes/aula a 31 d’agost de 2012,  son les que figuren a continuació.  
 

Ràtio a P3       
  centres públics   centres concertats 
alumnes per grup centres    centres   

menys de 25 59 36%  79 48% 
25  42 25%  15 9% 
26  42 25%  10 6% 
27  21 13%  45 27% 
28  2 1%  12 7% 

29 o més 0 0%  3 2% 
  166 100%  164 100% 
       
       
Ràtio a educació infantil 
  centres públics   centres concertats 
alumnes per grup centres    centres   

menys de 25 72 43%  84 51% 
25  77 46%  32 20% 
26  16 10%  30 18% 
27  1 1%  14 9% 
28  0 0%  3 2% 

29 o més 0 0%  1 1% 
  166 100%  164 100% 
       
       
Ràtio a educació primària     
  centres públics   centres concertats 

alumnes per grup centres    centres   
menys de 25 124 75%  78 48% 

25  42 25%  47 29% 
26  0 0%  24 15% 
27  0 0%  6 4% 
28  0 0%  6 4% 

29 o més 0 0%  0 0% 
  166 100%  161 100% 
       
       
Ràtio a educació secundària obligatòria    
  centres públics   centres concertats 

alumnes per grup centres    centres   
menys de 30 44 70%  107 76% 

30  16 25%  15 11% 
31  2 3%  10 7% 
32  1 2%  4 3% 
33  0 0%  2 1% 

34 o més 0 0%  2 1% 
  63 100%  140 100% 
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Noves àrees d’influència - Preinscripció P3 

 
L’àrea d’influència és l’àmbit geogràfic que correspon a cada domicili i permet obtenir 30 
punts de proximitat en el barem d’accés a les escoles que hi són incloses. La delimitació de 
noves àrees d’influència incrementa la capacitat d’elecció de centre per part de les famílies, 
i continua donant valor al factor proximitat. En el procés de preinscripció per al curs 2012-
13 s’ha doblat la capacitat d’elecció de centre fins a un mínim de 12 escoles i una mitjana 
de 16,7 centres, mentre que en cursos anteriors la mitjana era de 7,9 escoles. 
 

En el procés de preinscripció del curs 2012-13 a P3, s’han aplicat les noves àrees 
d’influència a la ciutat de Barcelona. Els resultats es resumeixen a continuació: 

 

 Més sol·licituds utilitzen l’àrea d’influència  
 
El 85,8% de les sol·licituds utilitzen l’àrea d’influència, és a dir, han demanat en 
primera opció un centre de proximitat, en front del 78,5% de l’any anterior. 

 
 

 Més sol·licituds obtenen la plaça demanada en primera opció i disminueixen 
les assignacions d’ofici.  
 
El 93%, obtenen la plaça demanada en primera opció, en front d’un 90,7% l’any 
passat. L’1,8% han estat assignades d’ofici i l’any passat un 3,4%.  
 
1.907 sol·licituds tenen proximitat al centre demanat en primera opció, però no en 
tindrien aplicant les àrees de l’any passat.  
 
La majoria de les sol·licituds presentades, un 67%, tenen proximitat tant amb les 
àrees actuals com amb les anteriors. 
 

 No s’identifica un efecte de polarització de la demanda entre centres molt i 
poc demanats. 

El canvi d’àrees no ha produït un efecte d’increment  de la demanda en determinats 
centres i, al mateix temps de disminució en d’altres.  
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Jornada Compactada 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona ha autoritzat un total de 20 centres públics de 
secundària de la ciutat a realitzar la jornada compactada durant el curs 2012-13.  
En total, al Consorci d’Educació de Barcelona han demanat l’horari compactat 24 centres 
públics (un 38% del total). L’autorització suposa un 83% dels que ho van demanar.  

Els centres que aplicaran la jornada intensiva han presentat una proposta que inclou, entre 
d’altres aspectes, el suport del Consell Escolar del centre, uns objectius organitzatius i 
pedagògics a assolir, i una anàlisi de l’impacte econòmic i en relació amb l’entorn. 

De manera general, als centres que se’ls ha desestimat la petició és perquè no complien 
els requisits de la convocatòria, ja sigui perquè l’horari no era l’adequat o no hi havia 
acord del consell escolar del centre, entre d’altres aspectes. 

 

Els 20 centres públics de secundària autoritzats són: 

Institut Districte 
Joan Salvat-Papasseit Ciutat Vella 
Pau Claris Ciutat Vella 
Jaume Balmes Eixample 
Montjuïc Sants-Montjuïc 
XXV Olimpíada Sants-Montjuïc 
Les Corts Les Corts 
Menéndez y Pelayo Sarrià-Sant Gervasi 
Vila de Gràcia Gràcia 
Príncep de Girona Horta-Guinardó 
Barcelona Congrés Nou Barris 
Flos i Calcat Nou Barris 
Manuel Carrasco i Formiguera Nou Barris 
Sant Andreu Nou Barris 
Institut escola Roquetes Nou Barris 
Príncep de Viana Sant Andreu 
Barri Besòs Sant Martí 
Front Marítim Sant Martí 
Joan d'Àustria Sant Martí 
Rambla Prim Sant Martí 
Salvador Espriu Sant Martí 
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Ajuts de menjador 
 
Des del curs 2008-09 el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la convocatòria d’ajuts 
individuals de menjador per a alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i 
concertats. 
  
Els increments de la despesa corresponent a a ajuts de menjador en els darrers cursos 
han estat possibles degut a les aportacions extraordinàries de la Generalitat i de 
l’Ajuntament, respectivament. Aquestes aportacions van permetre que es pogués atorgar 
ajut a totes les sol.licituds que complien els requisits de la convocatòria. El curs passat es 
van atorgar 16.550 ajuts. 
 
Enguany, una aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros de l’Ajuntament de Barcelona 
ha permès destinar a la convocatòria per al curs 2012-13 un import màxim inicial de 
8.500.000 d’euros. 

 
Qui pot sol·licitar aquest ajut 
 
Poden sol.licitar aquests ajuts les famílies 
que el 2011 hagin tingut en conjunt uns 
ingressos bruts anuals no superiors al 75% 
de l'indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC), calculat en funció del 
nombre de membres computables de la 
unitat familiar (5.975 € per càpita). La taula 
de baremació es fa pública a la resolució. 
 
Les sol·licituds i la documentació s’han de 
presentar en el centre educatiu on 
l’alumne/a estigui matriculat per al curs 
2012-2013 mitjançant els impresos 
normalitzats que es trobaran al mateix 
centre i al web del Consorci d’Educació de 
Barcelona (www.edubcn.cat). 
 

 
Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els ingressos (renda de 
la unitat familiar 2011) que donaran dret a una puntuació general. Els ingressos familiars 
atorgaran entre 1 i 15 punts generals. Un cop valorada la puntuació general per renda, 
s’afegirà una puntuació complementària per situació de necessitat social greu, per família 
nombrosa, per família monoparental, per tenir un o més infants en acolliment i per  
discapacitat d'un o més membres de la unitat familiar.  
 
Terminis 
 
Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al centre on l’alumne/a estigui 
matriculat per al curs 2012-2013 del 12 al 21 de setembre de 2012, ambdós inclosos. 
 
Normativa aplicable 
 

DOGC Núm. 6201 – 28.8.2012 RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, per la 
qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador i s’obre la 
convocatòria per al curs escolar 2012-2013. 
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 Actuacions d’obres 
 
L’activitat del Consorci d’Educació relacionada amb obres i millores dels equipaments 
educatius durant les vacances d’estiu ha estat intensa. Amb l’objectiu d’iniciar el curs 
escolar amb els centres a punt, o bé avançar al màxim aquelles obres que es mantindran 
actives convivint amb el curs escolar, s’han realitzat un total de 55 actuacions de millora 
dels equipaments 
 
 
Entre aquestes actuacions cal destacar: 
 
 
Trasllat Escola Drassanes al nou edifici del c/ Rull , al barri Gòtic 
c/ Rull 10-12 
 
 
 
 
El nou edifici permet l’ampliació de 
l’escola amb una nova línia d’educació 
Infantil i primària.  
 
El nou edifici de quatre plantes, compta 
amb una superfície de 4.626 m2 i un pati 
de 1.304 m2.  
 
Ha suposat una inversió total de 
6.569.544€. 

 
 
 
Trasllat provisional de l’Escola Arc de Sant Martí. 
 
L’Escola L’Arc de Sant Martí es trasllada provisionalment a l’edifici de  l’antic institut Sant 
Martí de Provençals durant aquest curs 2012-2013. Així es podran iniciar les obres de 
remodelació integral de l’edifici actual de l’escola, que suposen una inversió de 3.600.000€. 
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Relació d’obres – estiu 2012 
 
Centre Districte Actuació 

EBM Portal Nou Ciutat Vella Millores planta baixa 

EBM L'Arbret de L'Eixample Eixample Millores portes 

EBM El cotxet Sants-Montjuïc Millores pati. 

EBM Can Bacardí Les Corts Millores pati 

EBM La Puput Sarrià-Sant Gervasi Millores a la calefacció 

EBM El Gat Negre Gràcia Millores façana. 

EBM Llars d'Infants Horta-Guinardó Millores a la xarxa de clavegueram 

EBM El Petit Príncep Sant Martí Millores tanca i pati 

EBM L'Esquitx Sant Martí Lavabos i vestuaris 

Escola Dels Encants Eixample Ampliació instal·lació modular 

Escola Els Llorers Eixample Reforma integral i ampliació 

Escola Joan Miró Eixample 
Adequació d'aules d'educació 
infantil i millores a la cuina 

Escola Bàrkeno Sants-Montjuïc Millores mur perimetral  

Escola Carles I Sants-Montjuïc 
Adequació per ampliació aula P3, 
Millores lavabos 

Escola Francesc Macià Sants-Montjuïc Millores ascensor 

Escola Jaume I Sants-Montjuïc Reforma integral i ampliació 

Escola Miquel Bleach Sants-Montjuïc 
Millores  zona de càtering i 
menjador escolar.  

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Sants-Montjuïc 
Adequació d'espais per l'escola i 
per l'AMPA a l'edifici de l'antiga 
prefectura 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Sants-Montjuïc Millores megafonia 

Escola Barcelona Les Corts Millores pati  

Escola Duran i Bas Les Corts Reparacions pati 

Escola Ítaca Les Corts Millores a la cuina 

Escola Dolors Monserdà-Santapau Sarrià-Sant Gervasi Substitució escomesa de gas 

Escola Els Xiprers Sarrià-Sant Gervasi 
Instal·lació tanca de seguretat a la 
pista 

Escola Josep Maria de Segarra Gràcia Millores menjador 

Escola Sagrada Família Gràcia Millores en el porxo 

Escola Univers Gràcia Ampliació instal·lació modular 



Consorci d’Educació de Barcelona 13

Escola Ferrer i Guàrdia Nou Barris 
Adequació interior de diverses 
aules 

Escola Congres Indians Sant Andreu Ampliació instal·lació modular 

Escola Eulàlia Bota Sant Andreu Adequació d'espais de dues aules 

Escola La Maquinista Sant Andreu Ampliació instal·lació modular 

Escola Merce Rodoreda Sant Andreu Reforma integral i ampliació 

Escola Mestre Enric Gibert i Camins Sant Andreu 
Ampliació menjador, reforma 
integral lavabos pati, adequació 
d'espais  

Escola Acàcies Sant Martí Reforma integral i ampliació 

Escola La Palmera Sant Martí Reforma integral i ampliació 

Escola L'Arc de Sant Martí Sant Martí 
Trasllat i adequació d'aules i 
lavabos 

Escola  Baixeras (Parvulari) Ciutat Vella Millores aules 

Escola  Cavall Bernat Sants-Montjuïc Millores façana. 

Escola  Francesc Macià Sants-Montjuïc Millores canalitzacions i pati de P3 

Escola  Gayarre Sants-Montjuïc Millores lavabos i despatxos 

Escola  La Muntanyeta Sants-Montjuïc Millores tancament i entrada centre 

Escola  Lluís Vives Sants-Montjuïc Adequació lavabos per NEE 

Escola  Ramon Cases Sants-Montjuïc Adequació de baranes interiors 

Escola  La Vila Olímpica Sant Martí Millores lavabos  

Institut Moises Broggi Sant Martí Millores aules  

Institut EMAV Ciutat Vella Adequació de antic laboratori 

Institut Alzina Sant Andreu Millora aules.  

Institut-
Escola 

Costa i Llobera Sarrià-Sant Gervasi Adequació baranes. Millores portes 

Institut-
Escola 

Roquetes Nou Barris Reforma de cuina i menjador 

S.E. Sant Martí Sant Martí Adequació Serveis Educatius 

CEE Concha Espina Sant Martí Millores lavabo adaptat i despatx. 

CEE Vil·la Joana Sarrià-Sant Gervasi Millores interiors  

CEE Sant Joan de la Creu Nou Barris Divisió aules 

CFA Barri Gòtic Ciutat Vella Trasllat a l'edifici Drassanes 

 
 


