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www.barcelona.cat/premsa 

Els centres públics dupliquen en una dècada els 

alumnes d’estudis postobligatoris  
 

» La matrícula de Formació Professional Superior creix un 53% en 10 anys  

 

» L’Ajuntament presenta el primer Informe d’Educació Postobligatòria i 

Pràctiques Educatives Comunitàries, que es publicarà de forma bianual a 

partir d’ara 

 

» L’informe plasma una desigualtat territorial entre els diferents districtes en 

la xarxa de centres de Formació Professional segons la titularitat. Gràcia i 

Sant Andreu no tenen cap centre públic d’FP.  

 

» Els centres de Formació d’Adults perden matrícula de forma constant des 

de fa una década, amb un descens més acusat entre la població estrangera 

 

» La desigualtat territorial també és evident en els Centres de Formació 

d’Adults 

 

» Per contra, pugen les inscripcions en ofertes formatives no reglades o 

ofertes per entitats comunitàries 

 

» Es detecta una gran densitat d’oferta educativa a la ciutat, però també la 

necessitat d’una major coordinació per millorar l’aprofitament de recursos 

 

 

La darrera dècada ha vist com la matrícula d’estudiants de nivells postobligatoris creixia 

any rere any a la ciutat de Barcelona. Des del curs 2007-2008, l’increment de matrícula de 

postobligatoris als centres públics ha estat del 97%, és a dir, en una dècada s’ha doblat la 

matrícula, mentre que en els centres privats l’increment ha estat del 25%.  

 

Per contra, els Centres de Formació d’Adults pateixen un descens constant de matrícula 

des de fa una dècada, mentre que sorgeixen multitud d’iniciatives de formació, tant en 

equipaments municipals de diferent tipus com per part d’entitats d’iniciativa comunitària. En 

conjunt, la ciutat viu un esclat d’oferta formativa pública per a adults, una oferta que 

necessita una major coordinació per aprofitar el seu potencial.  

 

Així ho assenyala el primer Informe d’Educació Postobligatòria i Pràctiques Educatives 

Comunitàries, encarregat per l’Ajuntament, que neix amb la voluntat de constituir una 
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radiografia de l’educació postobligatòria i per a adults a la ciutat, i que es farà amb una 

periodicitat bianual.  

 

El director de l’Institut d’Estudis Regionals i autor de l’estudi, Ricard Gomà, concloïa que “ a 

la ciutat tenim un univers educatiu que va més enllà de les xarxes reglades, un mapa 

educatiu molt potent on també es detecta una territorialització molt desigual en la presència 

dels centres per districtes”. 

 

Davant aquestes conclusions, el comissionat d’Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel 

Essomba, ha apuntat que “el govern municipal ha començar en els reptes plantejats que 

idenfiquem en cinc àmbits: seguir diversificant, flexibilitzant i fent més accessible l’oferta de 

formació al llarg de la vida; millora dels dispositius d’assessorament i acompanyament en la 

formació; reequilibri territorial de l’oferta formativa tenint en compte que el fonamental és 

tenir bons centres de referència d’FP; assumir el repte de la retenció i graduació en estudis 

postobligatoris; i coordinació interinstitucional amb la Generalitat, en tant és, a través del 

Consorci d’Educació de Barcelona, l’administració competent en oferta formativa”.  

 

Es duplica la matrícula d’estudis postobligatoris als centres públics 

L’increment ha estat especialment significatiu a la Formació Professional, amb un 

creixement als cicles formatius de Grau Superior que ha arribat al 52,8% de la matrícula en 

deu anys, mentre que el nombre d’estudiants dels cicles formatius de Grau Mitjà ha crescut 

un 33%. 

 
 

Aquesta dinàmica es dona tant en estudis de Batxillerat com a CFGM però difereix en el 

cas de CFGS. Tal i com s’observa al gràfic, el creixement de la matrícula als CFGS ha 

estat absorbida en major mesura en centres privats, que han vist incrementada la matrícula 

en prop d’un 60% mentre que en el cas de la pública aquest valor és de 44,4%. Un cas 

diferent és el de les escoles d’adult, on la matrícula ha baixat a la pública (-1,9%) i de forma 

dràstica a la privada (-69,3%).  
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Gràfic 4. Percentatge variació de matrícula a estudis postobligatoris 2007-08 respecte 2016-17 

segons titularitat de centre 

 

 
 

 

 

 

Així, el batxillerat continua sent la via molt majoritària que agafen els estudiants que 

acaben de finalitzar 4t d’ESO (74,9%), però aquests estudis mantenen estable la seva 

matrícula, mentre que els d’FP tenen notabilíssims augments. 

 

Forta presència de dones a Cicles Formatius de Grau Superior 

És de destacar la forta presència de dones en la via del batxillerat i dels cicles formatiu de Grau 

Superior, on hi ha un 54,8% de dones matriculades. El contrari succeeix amb els Programes de 

Qualificació Inicial (28,5%) i els Cicles Formatius de Grau Mig (37%), on la presència de dones 

és inferior.  

 

D’altra banda, també és remarcable la diferencial presència de joves estrangers a les 

diferents opcions formatives. Gairebé un terç dels joves 16-18 anys que estan repetint 

l’ESO (30,6%) o que cursen programes de qualificació professional inicial (PQPI) (29,7%) 

són d’origen estranger. Succeeix de manera similar en el cas de les Escoles d’Adults on 

més d’un de cada quatre alumnes matriculats són d’origen estranger (26,4%). 

Contràriament, hi ha una presència d’alumnes molt inferior tant als CFGM (11,3%) com a 

Batxillerat (7,8%) i CFGS (6,4%). 
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      Públic Dones  Estrangers 

ESO (repetidors)  51,4%  40,0%  30,6%  

PFI  41,2%  28,5%  29,7%  

CFGM  41,3%  37,0%  11,3%  

Batxillerat  64,8%  53,4%  7,8%  

Escola adults  62,2%  43,8%  26,4%  

CFGS  35,9%  54,8%  6,4%  

 

 

Desigual implantació dels centres de Formació Professional per districte 

Cal remarcar la diferència en la presència dels centres de formació professional entre els 

diferents districtes de la ciutat. Alguns, com l’Eixample tenen una gran diversitat i absorbeixen 

el 100% de la matrícula de determinades famílies professionalitzadores. Altres, com Sant 

Andreu o Gràcia, no compten amb cap centre públic de Formació Professional. Això deriva en 

clares conseqüències en la formació de la població d’aquests barris, especialment de la 

població més vulnerable. 
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L’estudi conclou que la concentració de l’oferta en determinats districtes pot ser una oportunitat 

per centralitzar recursos i pot facilitar l’especialització dels centres i la consolidació d’aquests 

centres o districtes com a centres de referència en determinades especialitats. Però també pot 

comportar efectes no esperats. La diferenciació entre centres amb oferta d’ESO i FP de cicle 

mitjà (amb batxillerat o sense) i centres amb oferta d’ESO i batxillerat contribueix a diferenciar 

el tipus d’alumnat que s’hi escolaritza. Així, la conjugació d’una oferta educativa determinada 

amb les diferents realitats socioeducatives dels districtes de la ciutat podria estar afavorint 

dinàmiques de segregació.  

 

La matrícula a cicles formatius, com hem dit, ha crescut notabilíssimament en la darrera 

dècada, especialment la de grau superior, però aquesta tendència va començar a estabilitzar-

se al curs 2016-2017. 
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Les xifres també indiquen les diferències en el nombre d’alumnes per classe entre els centres 

públics, els centres concertats i els centres privats. També aquí es poden distingir clares 

diferències entre districtes. En el districte de Nou Barris, els grups classe de cicles formatius 

públics de Grau Mig tenen, de mitjana, 32 alumnes per grup, molt superior als 24 alumnes de 

mitjana de la ciutat, i encara més per sobre dels 19,5 alumnes de l’Eixample. En els cicles 

formatius de Grau Superior, amb una mitjana de ciutat de 24,5 alumnes per grup dels centres 

públics, la diferència entre districtes és menor: dels 27 alumnes/grup de Ciutat Vella als 22,4 de 

l’Eixample.  

 

 

 
 

 

Tant en GM com en GS, la meitat dels alumnes es concentren en quatre especialitats. En el 

cas del GM, el 50,4% de l’alumnat es concentra en Sanitat, Informàtica i comunicacions, 

transport i manteniment de vehicles i hoteleria i turisme. Mentre que en el GS, Serveis 

Socioculturals a la comunitat, Sanitat, Informàtica i comunicacions, i Hoteleria i Turisme sumen 

el 48,7% de la matrícula.  

 

Aquesta cobertura, de nou, presenta algunes diferències significatives segons famílies 

professionals; és destacable la incidència dels centres privats i concentrats en les famílies 

professionals amb més matrícula, on aquesta supera la meitat de la matrícula. És el cas 

dels estudis a les famílies de Serveis socioculturals i a la comunitat(56,4%) i Informàtica i 

comunicacions (52,3%) en centres concertats o als estudis de Sanitat o en centres privats 

(50,2%). 

 

També és destacable l’evolució dels estudiants de cicles formatius per edats. Mentre que 

fins el 2013-2014, la matrícula va augmentar notablement, les dades mostren com l’inici de 

la recuperació econòmica, ha fet que en els darrers cursos, torni a baixar la matrícula dels 

majors de 20 anys.  
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En el cas dels Centres de Formació d’Adults, el descens de matrícula ha estat constant en la 

darrera dècada, amb una incidència major a Les Corts, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. Per 

contra, a Horta-Guinardó, i especialment a Gràcia, la tendència ha estat la contrària a la del 

conjunt de la ciutat, amb un constant creixement.  

 

En el conjunt de la ciutat, hi ha una substitució d’estudis de menor nivell per estudis de nivell 

més alt. Baixa la matrícula en cursos de preparació per a la FP de grau mitjà, per llengua 

catalana, per llengua castellana i Graduat d’Educació Secundària. En canvi, incrementa la 

matrícula d’ensenyaments relacionats amb la societat de la informació, proves d’accés a la 

universitat i, especialment, llengües estrangeres.   

 

Crida l’atenció també el descens de matriculats entre la població estrangera. Si els Centres de 

Formació d’Adults han disminut la matrícula en un -1,7% entre els cursos 2009-2010 en la seva 

globalitat, la baixada d’estudiants estrangers ha estat de -9,3%. 
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Més inscripcions en oferta formativa alternativa d’altres centres municipals o 

comunitaris 

Al contrari del que succeeix en l’oferta formativa dels centres d’adults, en els darrers anys està 

creixent el nombre d’inscripcions en l’oferta formativa que presenten altres centres municipals 

com els centres cívics, biblioteques, fàbriques de creació o ateneus, i també centres 

comunitaris de formació impulsats per entitats.  

 
Així, els centres cívics municipals han incrementat les activitat formatives en un 12,6% en els 

darrers tres anys, amb prop de 1.300 activitats més, mentre que hi ha hagut 3.000 inscripcions 

més.  

 

 
 

 

A l’hora d’explicar el decalatge entre els descens de matrícula en els Centres de Formació 

d’Adults i l’increment en l’oferta alternativa cal remarcar la diferència en el tipus de formació que 

s’ofereix. La diferència no és només la possibilitat d’acreditació, sinó també la flexibilitat i 

durada dels cursos, la composició social dels alumnes, el nivell educatiu de partida dels 

estudiants, les metodologies, o la diversitat de cursos.  
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A aquests oferta dels centres municipals de diferents tipus cal sumar l’enfortiment del model 

comunitari que s’està produint a la ciutat. D’una banda, són ja molts els equipaments gestionats 

o congestionats per entitats comunitàries. D’altra banda, són  moltes les iniciatives sorgides de 

la pròpia societat civil que ofereixen centres de formació i actualització de coneixements.  

 

L’Informe d’Educació Postobligatòria i Pràctiques Educatives Comunitàries conclou que “la 

ràpida inclusió de les noves tecnologies de la informació i comunicació i l’esclat de la crisi 

econòmica han evidenciat la necessitat d’oferir espais formatius per fer front a situacions de 

precarietat i d’exclusió social. Així, a la ciutat s’ha anat creant un dens univers educatiu que 

conjuga entitats, organitzacions, departaments, centres i equipaments públics amb voluntat i 

caràcter educatiu.  

 

Així, la ciutat mostra una intensa activitat d’experiències educatives i d’entitats, associacions i 

organitzacions. No obstant, cal destacar que, sovint, aquestes iniciatives no es coordinen nin 

treballen conjuntament en xarxa, i poden suposar una duplicitat de recursos i serveis educatius, 

i un solapament de les activitats formatives que es realitzen en un territori.  

 

Noves mesures per a la millora de la formació educativa per a adults 

Durant la roda de premsa, el comissionat d’Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel 

Essomba, també ha posat en relleu les iniciatives que el consistori ha pres en matèria 

d’educació postobligatòria en els darrers anys:  

 

 Des de 2016 s’ha impulsat un cicle continuat de jornades de reflexió i debat sobre 

formació de les persones adultes. 

 També des de 2016, s’han previst per primera vegada línies de subvenció destinades a 

projectes comunitaris de formació per a persones adultes 

 El treball continuat en programes d’inserció de persones adultes. Actualment hi ha 22 

programes de resinserció amb la col·laboració de 15 centres educatius que aposten per 

les segones oportunitats. 

 Creació del Saló de l’Ocupació Juvenil, que s’ha celebrat al mes de març de 2018 per 

orientar i reunir la informació sobre la formació postobligatòria existent a la ciutat 

 Programes des de diverses organismes com és el Conservatori de Música, que ha 

endegat programes destinats a persones adultes 

 Incorporació per primer cop de l’educació a les persones adultes en l’àmbit del Consell 

Escolar Municipal, tal i com ja estan incorporades les altres etapes educatives  

 


