
LES 5 PRIORITATS PER AL 
SISTEMA EDUCATIU CATALÀ

L'ESTAT DE L'EDUCACIÓ A CATALUNYA A LES PORTES D'UN CICLE 
DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA | ANUARI 2016

Universalitzar l’accés a l’educació infantil de primer cicle, 
prioritzant els infants en risc d’exclusió

El COST anual  
de garantir  
la inclusió a l’educació 
infantil dels  

60.000 infants 
menors de 3 anys en 
RISC DE POBRESA  
seria de 

Segons el nivell 
d’instrucció de la mare la 

DIFERÈNCIA entre les TAXES 
D’ESCOLARITZACIÓ dels 

infants és de

205 Milions d’€

41,4 punts  
percentuals

Augmentar els recursos destinats als centres d’alta complexitat

“ A banda d’incrementar les dotacions econòmiques adreçades als 
centres d’alta complexitat cal que el professorat d’aquests centres 
disposi d’uns nivells més alts d’autonomia curricular, del suport 
tècnic, pedagògic i financer apropiat, i sobretot, d’incentius que 
permetin atreure docents altament qualificats i motivats.

Això exigiria com a mínim una CONTRIBUCIÓ 
PER ALUMNE d’un 30% SUPERIOR a la inversió 
per alumne en un centre ordinari.

30%+
CENTRE 

ORDINARI

CENTRES D’ALTA 
COMPLEXITATCONTRIBUCIÓ

REDUIR LA TAXA D’ABANDONAMENT  
dels ensenyaments secundaris postobligatoris  
a la mitjana europea significaria EVITAR 
L’ABANDONAMENT DE 36.159 JOVES

Taxa de població de 
20 a 24 anys amb 
ESTUDIS SECUNDARIS 
POSTOBLIGATORIS ASSOLITS
l’any 2016

Universalitzar l’accés i la compleció  
dels ensenyaments secundaris postobligatoris

TAXA D’ABANDONAMENT 2016

80 Milions d’€
Això suposaria  

un COST ANUAL de

Catalunya

18%

Catalunya

73,8%

Mitjana europea 

10,8%

Mitjana europea 

83,1%

Millorar la personalització de l’ensenyament, l’acompanyament 
a l’escolaritat i les competències docents

“
Cal fer possible 
mesures 
organitzatives que 
garanteixin dins 
de cada centre 
una inversió de 
recursos més 
elevada en aquell 
alumnat amb 
més dificultats 
d’escolarització.

La recerca, particularment a partir dels estudis PISA, demostra que bona part de les millores que es produeixen en els resultats d’un sistema 
educatiu deriven d’una millor atenció als alumnes en situació de desavantatge. A Catalunya el sistema és encara poc flexible per atendre de 
manera personalitzada la diversitat d’alumnat escolaritzat. 

A L’ESO

172 Milions d’€442 Milions d’€

A L’EDUCACIÓ INFANTIL DE 
SEGONS CICLE I A PRIMÀRIA

INCREMENTAR 1 mestre per cada 3 grups 

suposaria un COST ANUAL de suposaria un COST ANUAL de

Les evidències internacionals mostren que el dret a l’educació és incompatible amb un ensenyament bàsic que no sigui realment gratuït. 
En un context de desigualtat social més gran, com és l'actual, cal revisar les garanties de gratuïtat real de l'ensenyament, en el sector públic però 
especialment també en el sector concertat, per evitar efectes negatius sobre l’equitat en l’admissió de l’alumnat.

Garantir la gratuïtat efectiva de l’ensenyament obligatori

El cost anual de diferents opcions:

266 Milions d’€
per a l’alumnat escolaritzat al SECTOR PÚBLIC

112 Milions d’€
per l’alumnat en RISC DE POBRESA

404 Milions d’€
per estendre a TOT L’ALUMNAT

Considerant un cost estimat de 400€ per alumne/any amb concepte de material escolar, sortides 
i activitats, colònies escolars i quota AMPA, sense computar el servei de menjador escolar.

Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No Comercial Sense Obra Derivada (by-nc-nd). Es permet la reproducció, 
distribució i comunicació pública de l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria. No es permet l’ús comercial de l’obra ni la generació d’obres derivades. Ed
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http://www.fbofill.cat/

