
-3.954 P3
-12.163 Primària
+1.454 ESO

+2.092 places noves

17.650

+591 Batxillerat
+2.420 FP

Inici curs escolar

Personal docent 
i de suport

Dades Curs 2020-21

1.587.395
alumnes

-12.098 respecte 2019-20

370 M€
noves contractacions
+8.162
noves

+1.265
atenció
educativa

+1.239
monitors

+337
administració
i servei (PAS)

+5.321
personal 
docent

Formació 
Professional

Pla d’educació 
digital de 
Catalunya

184,4 M€
300.000
ordinadors
portàtils

110.000
connectivitat
(alumnes + vulnerables)

1.230
xarxes
LAN WIFI

85.000
dispositius
docents

Pla de millora 
d’oportunitats 
educatives

48 M€ inversió

Reduir les barreres econòmiques en els centres,
per fer acompanyament i suport a l’alumnat,
i per acompanyar a les famílies.

Nous
equipaments 
docents

5
centres de
nova creació

3
nous centres
específics d’FP
per trasllats de cicles

1
centre de nova creació
per fusió de dues escoles 

3
nous centres adscrits 
a la xarxa publica

29
instituts 
escola nous

Formació del 
professorat

+340 places ensenyament
en règim especial

141 formacions en
competències digitals

Formació en kudis (10h)
i macrokudis (15h) que s’ofereixen
en cicles de 2 mesos

oferta de noves places
d’acreditació de competències
professionals

Mesures pel retorn a les aules de forma segura

Mascareta obligatòria a partir 
dels 12 anys, a partir dels 6

si la situació sanitària
ho requereix

Rentat de mansSortida al pati per tornsAccés al centre per torns
per evitar aglomeracions

i amb mascareta

Docents de primer i segon cicle 
d’educació infantil, la mascareta 
no serà exigible quan el seu ús 

pugui interferir greument en 
l’objectiu pedagògic

Desinfecció i ventilació
dels espais

Dispensadors de gel
hidroalcohòlic en els espais 

comuns del centre

MÉS INFORMACIÓ
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387566/josep-bargallo-lescola-lloc-mes-segur-infant-adolescent-fora-casa-seva

Torns en el servei de menjador, 
amb taules separades per cada 
grup estable o, en cas que no
es pugui, mantenint una cadira 

buida entremig
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Curs marcat per la pandèmia
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