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El 77% dels centres públics d’ensenyaments 

obligatoris ofereixen activitats durant l’estiu 

 

 En total són 183 els centres, entre escoles, instituts, instituts escola i 

centres d’educació especial els que estaran oberts durant l’estiu  

 

 Les activitats son gestionades per les AFA en un 62% dels centres 

educatius 

 

 El 95% són activitats homologades per l’Ajuntament en el marc de la 

Campanya “T’estiu molt: activitats de vacances d’estiu 2021” 

 

Barcelona, 29 de juny de 2021 

 

L’activitat continua en els centres públics d’ensenyaments obligatoris durant les vacances 

d’estiu. En total són 183 centres, el 77% dels 243 que hi ha a la ciutat, els que obren les 

seves portes des de dilluns 28 de juny per tal d’oferir als infants i adolescents activitats de tot 

tipus per a les vacances. 

Tot i que poden obrir les dotze setmanes en què no hi ha activitat lectiva fins a l’inici del curs 

2021-2022 el 13 de setembre, la majoria dels centres obriran una mitjana d’entre 5 i 7 

setmanes (72%), malgrat que varia segons el centre. Així doncs, els centres educatius 

mantenen també durant aquest període la seva activitat educativa, i la realitzen des d’una 

vessant lúdica, esportiva, cultural, artística i d’aventura. 

Les activitats que tenen lloc en cadascun dels centres s’han aprovat en els consells escolars 

respectius i tenen coherència amb els seus projectes educatius, els instruments clau que 

orienten la intervenció educativa del centre. Les AFA i AMPES dels centres s’han encarregat 

de l’organització de les activitat en el 62% dels casos, tot i que d’altres entitats (20%), el 

mateix centre (11%) i el districte (7%) també han dut a terme la seva organització. 

D’aquesta manera durant les vacances escolars, de forma més lúdica i en temps de lleure, 

es continuen treballant els aspectes més rellevants dels projectes educatius de cadascun 

dels centres . 
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Districte TOTAL Escola 
Institut 
Escola 

Institut CEE Total 

Ciutat Vella 16 11  2  13 

L'Eixample 23 14  2  16 

Sants-Montjuïc 29 18 1 2  21 

Les Corts 9 5 1   6 

Sarrià-Sant Gervasi 10 6 1 1 1 9 

Gràcia 19 15    15 

Horta-Guinardó 29 15 1 2 1 19 

Nou Barris 33 17 3 4  24 

Sant Andreu 29 16 2 7  25 

Sant Martí 46 33  6  39 

Totals 243 150 9 26 2 187 

 

Segons les dades, un total de 150 escoles, 26 instituts, 9 instituts escola i 2 centres 

d’educació especial organitzen les activitats d’estiu del curs 2020-2021. Aquestes es fan 

majoritàriament en horari de matí i tarda (163 centres), tot i que hi ha algunes que es fan 

només al matí (19 centres) o només a la tarda (3 centres). També el 66% dels centres 

ofereixen servei d’acollida a les famílies.  

L’Ajuntament ha homologat el 95% de les activitats organitzades emmarcades dins de la 

Campanya “T’estiu molt: activitats de vacances d’estiu 2021”. Més de 1.000 activitats 

educatives amb més de 350.000 places. 

 

 

https://www.barcelona.cat/vacances/es/verano-a-tu-medida

