Traspàs de la gestió
dels centres educatius de la ciutat
al Consorci d’Educació de Barcelona

Coresponsabilitat

A través del Consorci d’Educació de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona gestionaran de forma integrada
el sistema educatiu a la ciutat de Barcelona

Amb el Consorci d’Educació
la ciutat de Barcelona avança
cap a la gestió integrada
del sistema educatiu
de la ciutat per millorar
els seus nivells d’equitat
i d’excel·lència

El traspàs de la gestió dels centres
educatius públics de la ciutat suposa
el ple desplegament del Consorci
d’Educació de Barcelona iniciat l’any 2004

COMPETÈNCIES QUE HA ANAT ASSUMINT
EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
2005

El Consorci d’Educació
de Barcelona va ser creat per
la Carta Municipal i constituït
l’any 2002. El seu objectiu és dotar
la ciutat de Barcelona d’un òrgan
de gestió àgil que, actuant sota
els principis de proximitat i
d’eficàcia, es converteixi en
interlocutor únic per atendre les
necessitats de les famílies,
dels centres educatius i de la resta
de la comunitat educativa.

• Planificació (programació i distribució de centres docents)
• Serveis Educatius i innovació educativa
• Escolarització

2006
• Construcció i obres de reforma, d’ampliació i
millora dels centres docents públics
• Programes d’educació compensatòria
• Vigilància del compliment de l’escolaritat
obligatòria

2007
• Educació complementària i extraescolar
• Reglamentació i gestió del transport, del menjador i d’altres serveis escolars
• Conservació, manteniment i vigilància dels edificis escolars

2009
• Gestió dels centres educatius públics d’educació infantil, educació primària i d’educació
secundària obligatòria i postobligatòria, de
formació professional, educació especial i
formació d’adults
• Tramitacions de centres privats
• Gestió dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
• Coordinació amb la Inspecció Territorial

El Consorci d’Educació passa a gestionar
287 centres educatius i més de 10.000
professionals

Centres, alumnes i professors

Nombre de centres
Alumnat
Nombre de docents

Total

Titularitat
Departament
d’Educació

Titularitat
Ajuntament
de Barcelona

287
107.400
9.066

256
99.539
8.208

31
7.861
858

Centres
256 Departament d’Educació
31 Ajuntament de Barcelona

287 centres
•
•
•
•
•
•
•

165 centres d’educació infantil i primària
74 centres d’educació secundària
8 centres d’educació especial
5 centres d’ensenyaments d’idiomes
5 centres d’ensenyaments artístics
25 centres de formació de persones adultes
5 llars d’Infants

Personal
Personal docent
PAS i altre personal dels centres

Total

9.066
1.313

10.379

L’1 de gener de 2009,
amb el traspàs de la
gestió dels centres de la
Generalitat de Catalunya
i de l’Ajuntament de
Barcelona, el Consorci
d’Educació de Barcelona
passa a gestionar la xarxa
pública de centres
educatius de la ciutat

Despesa educativa
a la ciutat de Barcelona

El Consorci d’Educació gestionarà
anualment més de 487 milions d’euros*

Despeses 2009
Professorat i altre personal
413.249.902
Conservació, manteniment i neteja
37.490.692
Gestió autònoma de centres
19.319.483
Ajuts, beques i transport
9.662.060
Formació i Innovació Educativa
4.743.678
Inversions en tecnologies, mobiliari i altres
2.704.655

Total

487.170.470 €

Finançament 2009
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Total

428.670.470
58.500.000

487.170.470 €

* No s’hi inclouen les inversions previstes en la construcció i obres de reforma, ampliació i millora (RAM) dels
centres educatius i del Pla d’Escoles Bressol.

Àmbits d’actuació
del Consorci d’Educació
de Barcelona

Escolarització
• Planificació de l’oferta educativa
• Preinscripció i matriculació
• Oficina d’escolarització: atenció a les famílies
i matrícula de continuïtat
• Escolarització d’alumnat de necessitats
específiques
• Vigilància del compliment de l’escolaritat
obligatòria
• Beques, ajuts i serveis escolars:
transport, menjador, acollida matinal i escoles obertes, llibres de text, beques d’ensenyament general
• Titulacions

Centres Educatius
• Gestió i coordinació de la xarxa de centres
públics: llars d’infants, centres d’educació infantil i primària, centres d’educació secundària,
centres educació especial, ensenyaments artístics, ensenyaments d’idiomes, centres de
formació de persones adultes, Programes de
Qualificació Professional Inicial (PQPI)
• Gestió del personal docent i no docent
• Gestió de recursos materials
• Tramitació de les autoritzacions, de les subvencions i dels concerts dels centres de
titularitat privada

Serveis Educatius
• Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
• Centres de Recursos Pedagògics (CRP)
• Equips de Llengua i Cohesió Social (ELIC)
• Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAC)
• Camp d’Aprenentatge de Barcelona

Innovació Educativa
• Èxit (reforç escolar)
• Tallers per a la Diversificació Curricular
• Biblioteques Escolars, Educació Ambiental,
Convivència i Ciutadania, Salut i Escola,
Comènius, Pla Experimental de Llengües Extrangeres
• Programa d’Orientació: Projecte de Vida Professional
• Transició al món del treball: Pla Jove i Pla
d’Ocupació Professional

Construccions i Manteniment
•
•
•
•
•
•

Pla d’Equipaments Educatius
Pla d’Escoles Bressol
Obres de Reforma, Ampliació i Millora (RAM)
Manteniment i conservació
Consums
Neteja

www.edubcn.cat

