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3Inici de curs 2020-2021

Total alumnat a Barcelona, curs 2020-2021

179.574

+ 1.087

Dades d’alumnat provisional en l’educació obligatòria
(públic, concertat i privat)
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Dades provisionals d’alumnat per ensenyaments

del curs 2020-2021

2019-20 2020-21 Dif

P3 12.611 12.172 - 439

Infantil 2n cicle 39.058 38.523 - 535

Primària 82.006 82.199 + 193

ESO 57.423 58.852 + 1.429

Total 3-16 178.487 179.574 + 1.087

Ensenyaments obligatoris centres públics, concertats i privats

Inici de curs 2020-2021
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Distribució de l’alumnat per nivells del curs

2020-2021 (dades provisionals)

Inici de curs 2020-2021

12.172
12.967

13.384 13.465 13.411
13.811 13.762 13.831 13.919

14.717 14.515 14.767 14.853

P3 P4 P5 1r pri 2n pri 3r pri 4t pri 5è pri 6è pri 1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO
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Distribució de l’alumnat per titularitat (amb la 

matrícula confirmada a data d’avui)

2019-20 2020-21

Públic Concertat Públic Concertat

P3 49,8% 50,2% 51,6% 48,4%

Total 3-16 43,4% 56,6% 44,8% 55,2%

Percentatge d'alumnat en centres públics i concertats

Inici de curs 2020-2021
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Comparativa per districtes (dades provisionals)

Infantil (3-6) Dif Primària Dif ESO Dif Total Dif

Ciutat vella 1.678 26 3.614 59 2.405 124 7.697 209 

L'Eixample 5.379 -27 11.096 247 7.810 297 24.285 517 

Sants - Montjuïc 3.316 -22 6.682 37 4.434 -162 14.432 -147 

Les Corts 2.819 51 6.134 -105 4.811 -3 13.764 -57 

Sarrià - Sant Gervasi 5.435 -213 12.185 -246 10.249 -111 27.869 -570 

Gràcia 2.929 -94 6.054 11 3.444 283 12.427 200 

Horta - Guinardó 4.039 -6 8.976 -6 6.349 204 19.364 192 

Nou Barris 3.382 -54 7.614 50 5.961 209 16.957 205 

Sant Andreu 3.886 -66 8.061 48 5.546 361 17.493 343 

Sant Martí 5.660 -130 11.783 98 7.843 227 25.286 195 

Total Barcelona 38.523 -535 82.199 193 58.852 1.429 179.574 1.087

Inici de curs 2020-2021



8

Centres d’ensenyament obligatoris. Curs 2020-2021

163 escoles

10 instituts escola

62 instituts

2 ensenyaments integrats

 1 integració de centre concertat a la xarxa pública: Institut 

Escola Eixample

 1 nou centre: Institut Vapor del Fil

 3 transformacions de centre: Institut Escola Coves d’en Cimany, 

Institut Escola Plaça Comas i Institut Escola Rec Comtal

237
Centres 

públics

175
Centres 

concertats

Inici de curs 2020-2021

Concertats

42%

Públics

58%
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Centres educació especial. Curs 2019-2020

34 centres 

d’educació especial

8
centres públics

16 26
centres concertats

Inici de curs 2020-2021
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Es complementa amb 27 educadors socials de l’IMSS i 31 TEI de 

pràctiques FP Dual

 Personal docent: 373

 Personal no docent (TEI, TIS, Educadors EE, 

Educadors de Llar d’Infants) 110

 Personal d’administració i serveis (subalterns, 

administració i neteja Llars): 31

Creix l’equip educatiu amb 514 professionals

Inici de curs 2020-2021
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 Creixement significatiu del nombre de SIEI (Suport 

intensiu d’escolarització inclusiva) ha augmentat 

en 41 (12 centres públics i 29 centre concertat),

passem de 66 a 107.

 Augmenten 1.508 les hores de vetllador/a

 Augmenta: 1 MALL (mestre d’adició i llenguatge),

1 orientador i 1 audioprotetista

 11 professionals més als EAP (equips d’atenció 

psicopedagògica)

 Un nou IFE ( itinerari formatiu específic ) oferta 

postobligatòria.

 Un total de 7 centres d’Educació Especial donen 

suport a la inclusió en els centres ordinaris. Un 

més que el curs passat

Augmenten el recursos de suport a 

l‘educació inclusiva

Inici de curs 2020-2021
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Obres de millora a 113 

centres educatius

 31 per garantir la nova 

escolarització anual

 67 per obres de millora (RAM)

 8 per grans actuacions d’ampliació 

reforma o trasllat 

 3 de nova construcció.

Inici de curs 2020-2021
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Nou equipament de 

l’Escola La Mar Bella 

El nou equipament permetrà el creixement 

de les dues línies de l’escola. 

Cost total: 7.000.000 € aprox.  

Inici de curs 2020-2021
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Centre que ha iniciat amb 2 grups d’ESO

L’Institut Vapor del Fil obre 

les portes provisionalment al 

recinte de la Fabra i Coats 

Inici de curs 2020-2021
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situació de pandèmia
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Pla d’acompanyament per donar suport als

centres en àmbits clau

 Es concreta aquest Pla durant el mes de juliol per donar suport als

centre en l’elaboració dels seus Plans d’Obertura de centre

 Es mantindrà al llarg de tot el curs escolar.

 Les escoles i instituts tenen referents a cada un dels districte per a 

l’assessorament i suport en els àmbits més estratègics:

o Recursos Humans

o Espais i neteja

o Competència digital

o Oficina EduSalut BCN COVID: gestors covid un de salut 

pública i un d’ atenció primària per cada districte.

Inici de curs 2020-2021
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Ampliem i adaptem 

espais educatius

Fem xarxa amb els barris 

per ampliar els espais educatius de cara al 

curs 2020-2021 

Es crea l’Oficina Municipal per la 

coordinació dels espais municipals per a  

l’ús educatiu amb la participació dels 

districtes i les àrees implicades (Parcs i 

jardins, ...).

Inici de curs 2020-2021
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Dades Rellevants: espais interiors

4 Biblioteques

1CEM o espais 

esportius

7 Centres 

Cívics
2 Museus

8

12
Altres 

Equipaments

2
Casals 

de Barri

En 30 centres educatius públics i 2 centres concertats es 

detecten necessitats d’espais interiors.

Com a resultat de l’estudi d’aquestes necessitats s´han identificat 36 

equipaments municipals alternatius per resoldre-les: 

Inici de curs 2020-2021

Escola 

Música
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Dades Rellevants: espais exteriors

62 Parcs i/o Jardins 47 Places 

públiques 21 Pistes esportives 

d’altres equipaments

13 10 Carrers i 

interiors d’illa

En 103 centres educatius públics i 26 centres concertats es 

detecten necessitats d’espais exteriors.

Com a resultat de l’estudi d’aquestes necessitats s’identifiquen i plantegen 

158 espais exteriors alternatius

La correcta gestió Covid-19 d’accessos i sortides dels 

centres requereix 62 accions o espais en 41 centres 

educatius públics i 21 centres concertats.

Pistes esportives 

d’altres equipaments

Inici de curs 2020-2021
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Alguns exemples de col·laboració:

Inici de curs 2020-2021

Centres Equipaments Espais públic

Escola Drassanes Pl de la Mercè

Escola Congrès-Indians Pl. Assamblea de Catalunya, 

Parc Pegaso i Jardins d’Elx

Escola Dovella Ludoteca Xalet del Clot PL. Carme Monturiol / 

Pl Robacols

Escola Àngels Garriga c/ Gallecs

Intitut Montserrat Espai Jove Casa Sagnier Jardins d’Enric Sagnier

IE Rec Comtal Escola Adults Trinitat Vella

CC Trinitat Vella

Parc Via Barcino
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• Mobiliari i equipament vell o obsolet dels centres: 

servei de recollida i reorganització del mobiliari, on 

calgui, per garantir els plans d’Obertura 

• Inspecció tècnica dels centres per acomplir els 

requeriments Covid-19.

• Adaptació tècnica dels espais i instal·lació  de 

senyalística, on calgui, per garantir els plans 

d’Obertura dels centres i les mesures Covid-19

Accions d'acompanyament

sobre l'equipament

Inici de curs 2020-2021
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Accions d'acompanyament

sobre l’entorn

• Gestió inicial amb Guardia Urbana i/o agents cívics 

i auxiliars dels accessos i sortides dels centres que 

ens l’han sol·licitat com una necessitat.

• Cessió d’alguns espais de la via pública per 

garantir els temps d’espera en l’entrada i la sortida 

dels grups de convivència.

• Instal·lació de senyalització Covid per a gestionar 

la mobilitat i els àmbits d’espera dels grups.

Inici de curs 2020-2021
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• Es subministrarà als centres: mascaretes, 

guants, dispensadors de gel hidroalcohòlic cada 

aula,  termòmetres. 

• Reforç de la neteja amb la presència de 

professionals de neteja en horari lectiu per 

diferents repassos dels espais, especialment, 

espais d’acollida, lavabos, vestuaris, menjador (o 

aules si es fa l’àpat a les aules), element d’alta 

contacte de les mans (baranes, interruptors de 

llum, poms de portes).

• Es triplicarà el subministrament de paper de mans 

i sabó en els centres

EPIS i mesures higièniques:

Inici de curs 2020-2021
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Mesures especifiques en l’àmbit de la salut a la

ciutat
 Creació de l’Oficina EduSalut BCN COVID per a la

coordinació de l’atenció primària (Consorci Sanitari

de Barcelona) i els serveis d’epidemiologia (Agència

de Salut Pública de Barcelona) en la gestió i

comunicació dels casos de COVID que es detectin

als centres educatius de la ciutat.

 Adaptació del protocol de gestió de casos a la

situació concreta de la ciutat i el model de

coordinació establert:

o Proves in situ als centres als grups estables

quan s’hagi detectat un positiu,

o Cada centre tindrà referents específics –

gestors covid – un de salut pública i un d’

atenció primària.

o Integració dels serveis de prevenció de riscos

laborals en la identificació i rastrejament de

contactes

Inici de curs 2020-2021
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Millores en la detecció 

proactiva de l’alumnat 

en situació de 

vulnerabilitat

 Desplegament del Programa del Pla de 

Xoc en col·laboració amb l’IMSS en el 

procés de preinscripció de P3 i 1r d’ESO

 Cribatge i valoració d’un equip 

especialitzat de la situació de 

vulnerabilitat de l’alumnat de nova 

admissió prèvia a l’adjudicació de la 

plaça escolar. 

Permet garantir a l’alumnat els ajuts 

necessaris per a la seva  l’escolarització 

i la distribució equilibrada de l’alumnat 

entre els centres d’una mateixa zona.

 Valoració de les situacions de 

vulnerabilitat sobrevingudes que 

informen els centres educatius al llarg 

del curs

Inici de curs 2020-2021
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Dispositius i 

connectivitat
 Pla d’Educació Digital a 

Catalunya del Departament

d’Educació

 El Consorci disposarà d’un 

romanent de 2.200 tauletes amb 

connectivitat per préstec a 

l’alumnat en situació de 

vulnerabilitat que s’hagi de confinar. 

Inici de curs 2020-2021
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Moltes gràcies !
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Ajuts de menjador sol·licituds

Convocatòries Sol·licituds Períodes

2019-2020 39.247
Comprenen tots els períodes: juny, 

setembre, períodes oberts

2020-2021 31.731 Només el període de juny

Renovacions de l’ajut

Sol·licituds 2020-2021 31.731

Renovacions respecte 2019-2020 25.832

Noves sol·licituds 5.899

Inici de curs 2020-2021
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Ajuts de menjador sol·licituds

Districte Sol·licituds 

01 - Ciutat Vella 2.882

02 - L'Eixample 3.045

03 - Sants-Montjuïc 3.848

04 - Les Corts 1.074

05 - Sarrià-Sant Gervasi 1.020

06 - Gràcia 1.655

07 - Horta-Guinardó 3.739

08 - Nou Barris 6.043

09 - Sant Andreu 3449

10 - Sant Martí 4.976

Total 31.731

Per titularitat

Titularitat

Públic 22.807

Concertat 8.924

Per districtes

Inici de curs 2020-2021
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Ajuts de menjador

Nivell Sol·licituds

Educació Especial 515

P3 2.171

P4 2.951

P5 3.077

1r 3.140

2n 3.161

3r 3.106

4t 3.076

5è 2.967

6è 2.815

1r d’ESO 1.711

2n ESO 1.266

3r ESO 1.000

4t ESO 775

Total 31.731

 Es manté el període obert per garantir l’ajut 

a l’alumnat en situació del vulnerabilitat que 

s’incorpora durant el curs i les situació de 

vulnerabilitat sobrevinguda que hagin estat 

acreditades

Per nivells educatius

Inici de curs 2020-2021


