Nota de Premsa
El Consorci d'Educació estrena el curs 2018-2019 amb
1.775 alumnes més i la posada en marxa de l'Escola
Auditori i l'Institut 22@



Tots els centres educatius obriran les seves portes el 12 de setembre i
en aquells on s'han iniciat obres de gran magnitud conviurà l'activitat lectiva
amb les obres durant el curs, com ja estava previst en el calendari.



Durant l’estiu s’han realitzat un total de 72 actuacions d'obres per a la
millora del equipaments educatius de la ciutat.



Augmenten els recursos per a l'educació inclusiva amb 6 noves SIEI i fins
a 5 centres d'educació especial donaran suport als centres ordinaris



Aquest curs millora la distribució equitativa de l’alumnat amb
necessitats especials (NEE), donant un pas més a l’hora de combatre la
segregació.



El Consorci continua apostant per la transformació educativa a través de
la formació als docents, amb 52 programes de millora educativa, el treball
en xarxa dels centres i l’acompanyament amb mentories.

Barcelona | 07.09.2018

El pròxim dimecres, 12 de setembre, dona el tret de sortida el curs 2018-2019 a
Barcelona i ho fa amb un creixement en el nombre d'alumnes en els ensenyaments
obligatoris. Passa dels 178.065 del 2017-2018 als 179.840 del nou curs. L'increment ve
marcat per l'augment de l'alumnat a primària (675 alumnes més que el curs passat) i a
secundària (1.209 alumnes més que el curs 2017-2018).
Inicien el curs un total de 413 centres d’ensenyaments obligatoris, 237 centres públics
(168 escoles, 5 instituts escola, 62 instituts i 2 centres integrats) i un total de 176 centres
concertats. També es comptarà en aquest inici de curs amb 34 centres d’educació
especial, 8 públics i 26 concertats.
El personal docent també augmenta i passa dels 9.000 del curs passat a 9.121 de
l’actual, incrementant-se el nombre de docents en 121 més respecte el 2017-2018. El
Personal d'Administració i Serveis (PAS) és manté pràcticament amb les mateixes xifres i
arriba als 1.280. Com el curs passat, continua la tendència al creixement dels llocs
específics en perfils professionals adaptats al projecte educatiu de centre, que enguany
arriba als 1.215, fet que representa un increment del 53,43 %. A més, hi ha 71 nous
projectes de direcció. Cal recordar que també està aprovada l’oferta pública de places
docents municipals pels propers anys amb 300 places de personal docent, 28 de
personal de suport docent i 98 de personal administratiu.
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Pel que fa a l'alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) enguany s'ha
matriculat un total de 21.542, un 11,9 % del total d’alumnat en ensenyaments obligatoris.
D’aquest, 19.825 ho han fet a centres d'educació ordinaris i 1.717 en centres d'Educació
Especial.

Nous centres, nous equipaments i obres
Aquest curs 2018-2019 s'estrenen dos nous centres: l'Institut 22@, de tres línies d’ESO,
i l'Escola Auditori, de dues línies de P3. A més, l'Institut Viladomat també inaugura un
nou edifici. Recordem que durant aquest estiu s'han fet un total de 72 actuacions amb
una inversió total de més de 40 milions d’euros en centres educatius de la ciutat. Durant
el 2018 la inversió total serà de 57.195.309 €.
Tots els centres podran començar el 12 de setembre la seva activitat lectiva, i només
en alguns casos que ja estaven previstos en el calendari, s'haurà de conviure amb les
obres durant el curs escolar.
L'Escola Auditori s'ubicarà els primers dies en una estructura provisional i l'Escola La
Maquinista s'ha traslladat a un nou equipament modular i ja té programada la construcció
de l'edifici definitiu. Pel que fa a les escoles Ignasi Iglésias i La Mar Bella, estan
realitzant una gran transformació dels seus centres, amb obres de gran magnitud que
durant el curs conviuran amb l'activitat lectiva, tal i com ja estava previst. I el mateix està
previst amb l'Institut Escola Antaviana, que està ampliant el seu centre per allotjar
l'alumnat de secundària.
En totes aquestes actuacions s’assegura la separació de la zona d’obres, per garantir la
seguretat i el desenvolupament de l’activitat lectiva amb la mínima afectació possible. A
més es porta a terme una comunicació constant i permanent amb la comunitat educativa.
Aquest curs 2018-2019 també s’inicia amb una clara aposta des del Consorci
d'Educació de Barcelona per la continuïtat en els projectes innovadors en els centres,
una tendència que va començar en el 2016.

El curs 2018-2019 en xifres
Alumnnat en ensenyaments obligatoris

P3

2017-18
13.068

2018-19
13.038

Diferència
-30

Infantil 2n cicle
Primària
ESO
Total 3-16

39.627
82.150
56.288
178.065

39.518
82.825
57.497
179.840

-109
+675
+1.209
+1.775
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Distribució de l’alumnat en centres públics i concertats

2017-18
Públic
48,2%
42,7%

P3
Total 3-16

2018-19

Concertat
51,80%
57,30%

Públic
49,5%
43,3%

Concertat
50,50%
56,70%

Distribució de la matrícula per districtes i diferència amb el curs anterior

Infantil
(3-6)

Dif

Primària
(6-12)
Dif

ESO
(12-16)

Dif

Total
3-16

Dif

Ciutat vella

1.735

-178

3.647

+14

2.260

+5

7.642

-159

L'Eixample

5.492

+192

11.072

+83

7.636

+62

24.200 +337

Sants - Montjuïc

3.289

-35

6.645

+117

4.697

-8

Les Corts
Sarrià - Sant
Gervasi

2.927

+38

6.303

-25

4.805

+87

14.035 +100

5.715

-141

12.628

-97

10.621

+90

28.964

Gràcia

3.018

+11

6.015

+74

3.136

+92

12.169 +177

Horta - Guinardó

4.066

-68

8.984

+95

6.167

+169 19.217 +196

Nou Barris

3.468

+29

7.727

+190

5.630

+120 16.825 +339

Sant Andreu

3.955

+35

8.020

+109

4.971

+262 16.946 +406

Sant Martí

5.853

+8

11.784 +115

7.574

+330 25.211 +453

Total Barcelona

39.518

-109

82.825 +675

57.497 +1.209 179.840 +1.775

14.631

+74

-148

S'incrementen els recursos per a l'educació inclusiva
Aquest curs 2018-2019 es crea un nou centre d'educació especial, el cinquè de la ciutat,
que dona suport a la inclusió en els centres ordinaris. També s'obren 6 nous Suports
Intensius per a l'Escolarització Inclusiva (SIEI), dotacions extraordinàries de
professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos
intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho
necessitin. Serà a les escoles públiques Poeta Foix, Pau Romeva, Pere Vila i Rambleta
del Clot, a l'Institut Pau Claris i a l'escola concertada Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia. En
total hi ha 57 SIEI en funcionament.
També s'amplia el Suport Intensiu en Audició i Llenguatge (SIAL) en dos centres
educatius a més de crear una Aula Integral de Suport (AIS) en un centre d'educació
especial per a alumnat amb trastorns de conducta greu o trastorns mentals.
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Es mantenen les hores de suport dels monitors de suport d’educació especial respecte el
curs passat, que desenvolupen tasques d'acompanyament dins de l'aula i faciliten la
integració dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

Aquest curs millora la distribució equitativa de l’alumnat NEE, donant un pas
més per combatre la segregació.
Distribució de l’alumnat amb NEE a P3 en centres públics i concertats

Total

% d’assignació
als centres
públics

% d’assignació
als centres
concertats

Curs 2017-2018

466

77,7%

22,3%

Curs 2018-2019

652

68,7%

31,3%

L’aposta per la transformació educativa
El Consorci d’Educació de Barcelona aposta des de fa tres anys per una innovació
sistèmica i equitativa, que abraci tots els centres educatius de la ciutat i que inclogui a
tots els agents de la comunitat educativa.
En aquest aspecte la formació docent és un punt clau. Projectes com l'Escola d'Estiu
de Rosa Sensat, que enguany ha arribat a la 53a edició amb la participació de 600
docents, ha estat dissenyada per 30 professors en actiu, conjuntament amb la comissió
tècnica del programa Xarxes per al Canvi.
La formació dels docents d’enguany preveu un total de 480 accions formatives i posarà
l’èmfasi en la formació en els centres, amb l’inici d’una nova modalitat de visites
intercentres.
S’han ofert fins a 52 programes de millora educativa en una convocatòria unificada de
programes que ha permès visualitzar i conèixer el conjunt de tota l’oferta. En la
convocatòria hi han participat un total de 203 centres: 185 públics (115 de primària, 65 de
secundària i 5 d’educació especial) i 18 de concertats.
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Programes per àmbits
Nombre
programes

ÀMBIT
Art i Creativitat

6

Benestar, salut i Esports

9

Coneixement Científic I Tecnològic

13

Igualtat d’Oportunitats, Comunitat i Família

4

Llengua, Plurilingüisme i Internacionalització

9

Sostenibilitat i Medi Ambient
Transformació Educativa

1

Valors i Ciutadania

7

TOTALS

3

52

Per donar suport a aquest procés de consolidació de la transformació educativa el curs
2018-19 compta amb una ampliació del programa Xarxes per al Canvi, amb 22 xarxes a
tota la ciutat i un total de 230 centres participants, 166 públics i 64 concertats. Aquest
programa, basat en l’intercanvi entre equips docents i l’aprenentatge entre iguals, permet
fer una reflexió conjunta al voltant de quatre eixos: el propòsit de la transformació
educativa, les pràctiques a aula, l’organització de centre i l’avaluació formativa.
També es duu a terme l'ampliació de l’acompanyament amb mentoria del programa
Eines per al canvi a 64 centres. En el curs 2016-2017 van iniciar 24 centres, el passat
27 i enguany comencen un total de 13. Aquest programa proporciona un suport intensiu
als processos de transformació educativa amb un equip de 34 mentors que acompanyen
cada un dels equips al llarg dels tres anys d’implementació del canvi de projecte.
També s'ha treballat l’orientació dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) a la
dinamització i suport dels processos de transformació educativa. Destaquem
l’especialització de tres dels CRP en àmbits estratègics com són les Tecnologies de
l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a Ciutat Vella, els valors de ciutadania a Les Corts
i el centre de recursos de les arts a Barcelona al recinte de Fabra i Coats, a Sant Andreu.

Nova edició del programa Èxit Estiu
Durant l'estiu s'ha dut a terme una nova edició del programa Èxit Estiu, que s’ofereix a
l'alumnat durant el mes de juliol i la darrera setmana d'agost atenció personal i
individualitzada per ajudar-lo a organitzar-se i planificar la preparació de les proves
extraordinàries de setembre. En total hi han participat 48 centres públics, amb 1570
alumnes i 197 amics grans, que són joves estudiants universitaris, entre ells ex alumnes
dels instituts implicats, que ajuden l'alumnat a preparar els exàmens de les assignatures
que han suspès i de les que s'avaluaran al setembre. També han participat 10 centres
concertats amb un total de 270 alumnes.
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