
PLANIFICACIÓ

Panel de polítiques públiques locals d'Educació 2021
PARTICIPACIÓ AL PANEL

77 MUNICIPIS

majors de 10.000 habitants de Catalunya, 

d'un total de 120, excloent la ciutat de Barcelona; 

segons dades del Padró 2019.

Dades recollides entre els mesos de maig i 

setembre de 2021, corresponents a les activitats 

realitzades durant el període 2020-2021.

18,6%

Algun pla específic 
d'Educació vigent                           

Plans generals amb
actuacions d'educació

Pla Local d'Educació

15,6%

El 76,6% dels municipis disposa d'algun pla específic 
d'Educació però només el 18,6% té un Pla Local d'Educació.

32,5%76,6%

ORGANITZACIÓ

El 92,2% de municipis disposen d'un 

departament tècnic que centralitza les 

actuacions d'Educació.

Tots els municipis tenen regidoria amb 

competències delegades en matèria 

d'educació. El 67,5% compta amb una regidoria 

íntegrament dedicada a educació.
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ACTUACIONS / PROGRAMES

Percentatge d'ajuntaments                                       

Percentatge d'ajuntaments que realitza la totalitat de les actuacions com abans de la pandèmia

Actuacions més normalitzades       Actuacions menys normalitzades         

Retorn al sistema
educatiu

Lluita contra
l'absentisme

Orientació
educativa

76,6%

75,3% 24,7%

50,6% 49,4%

Activitats educatives
dins l'horari lectiu

Vinculació de
l'escola al territori

Innovació educativa

67,5% 32,5%

49,4% 50,6%

46,8% 53,2%

Reforç escolar

Dinamització de
les AMPA / AFA

Promoció
d'activitats fora
de l'horari lectiu

59,7% 40,3%

40,3% 59,7%

40,3% 59,7%

Acompanyament i
formació de

famílies
Acompanyament a

famílies
nouvingudes

Obertura
d'equimants

educatius fora d…

51,9% 48,1%

45,5%% 54,5%

44,2% 55,8%

PRINCIPALS OBJECTIUS DE TREBALL PRESSUPOST

El 71,7% dels ajuntaments 
destina recursos 
econòmics propis a les 
polítiques d'educació.      

Escoles bressol

Altres centres
educatius

Programes de
suport

Conservació de
centres

Percentatge d'ajuntaments                                       

71,7%

22,3%

AjuntamentAltres 
admin.

Altres 
fonts

6%

El 60,4% dels recursos 
econòmics per a 
polítiques educatives es 
destinen a serveis 
educatius (escoles 
bressol i altres centres).    

32%
Atenció a la 
petita infància

28%
Admissió equitat /
Escolaritat equilibrada

21,3%
Programes en favor 
de l'èxit educatiu

AVALUACIÓ

El 48,1% dels 
municipis ha 
realitzat algun 
tipus 
d'avaluació de 
les seves 
polítiques 
educatives.

2,7%

Tipus

Percentatge d'ajuntaments                                       

 Interna           Externa       Mixta

75,7% 21,6%

La major part de les actuacions ha 
mantingut o augmentat els seus 
recursos.     

53,2%
Programes en favor de l’èxit
educatiu

50,6%
Atenció a la petita infància

10,4%

Formació professional

9,1%

Formació de persones
adultes

RELACIONS INTERGOVERNAMENTALS
Percentatge d'ajuntaments                

25%










Generalitat: 97,4%
Diputació: 97,4%
Consell comarcal: 66,2%
Govern central: 26%
Unió Europea: 20,8%

ENS QUE HAN
DONAT SUPORT

ENS DE 
REFERÈNCIA

Diputació: 46,1%

Dept. Ensenyament: 42,1%

Un altre departament: 11,8%

Tots els municipis tenen 
convenis subscrits amb el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat.

40,1%

20,3%

18,7%

20,9%
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     Repartiment de l'alumnat NEE             Modificació de les ràtios            Models de zonificació que compensin
                 entre centres                                          per equilibrar                        la composició social dels centres
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74% 58% 20%

Zona única

Zona múltiple

Altres

61,3% 38,7%

34,7% 65,3%

4% 96%

Plans sectorials amb
actuacions d'educació

TREBALLADORS/ES

1,7 3,4 9,6 11,6 4,1

10-20.000      20-50.000       50-100.000          > 100.000           Catalunya

habitants         habitants           habitants            habitants          

Mitjana de treballadors/es tècnics o similars per municipi

El 98,7% dels ajuntaments tenen 
treballadors/es dedicats a 
l'àmbit de l'Educació.
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El 88,3% dels municipis creu que cal fer algun 
canvi a les polítiques municipals d'educació

CANVIS A REALITZAR D'ACORD AMB 

L'IMPACTE DE LA PANDÈMIA

Revisió 

a fons

Revisió i millores 

d'algunes línies 

d'actuació

No cal 

fer canvis

14,3%

74%
11,7%

Actuacions realitzades en matèria d'educació pels ajuntaments de Catalunya durant el període 
2020-2021 en el marc de la pandèmia per la COVID-19 (Estudi de Polítiques Públiques 2021)

Amb l'esclat de la pandèmia de la COVID-19 els governs locals s'han hagut d'adaptar a vells i nous reptes que han aflorat, potenciant tots els recursos 
disponibles per atendre situacions marcades per la incertesa i la complexitat. Aquesta infografia recull algunes de les actuacions impulsades pels 
Ajuntaments de Catalunya  en temes d'educació des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19.

Cap canvi

PLANIFICACIÓ

Pla de xoc

Pla de
contingència

46,8% 53,2%

29,9% 70,1%

Amb actuacions específiques en educació

CANVIS EN LES ESTRUCTURES TÈCNIQUES I/O ADMINISTRATIVES

69,1%
Afavoriment del teletreball

30,6%
Reorganització 
del servei

15,3%
Canvi del cap tècnic/a

5,6%
Creació d'una estructura
organitzativa nova

COORDINACIÓ INTERNA

El 27,3% dels municipis 
disposa d'un Comitè 
d'Emergències Municipal 
o similar per la COVID-19.

24,7%
S'han enfortit

AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA A LES ESTRUCTURES ORGANITZATIVES

7,8%
S'han debilitat

57,1%
Sense canvis

CANVIS PER AFAVORIR EL TELETREBALL

Desenvolupament de programes

Adquisició de nous equipaments

Oferta formativa

52,1% 47,9%

45,8% 54,2%

39,6% 60,4%

PROPOSTES DE REVISIONS I MILLORES

Equitat educativa
Reducció segregració escolar

Digitalització
Disminució bretxa digital

Suport col·lectius vulnerables
Reorganització serveis

Orientació

Acompanyament

CANVIS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL I EN LA DEDICACIÓ HORÀRIA

El nombre de treballadors/es...

       S'ha mantingut       Ha augmentat      Ha disminuït
                 74%                        22,1%                  3,9%

El nombre d'hores...

       S'ha mantingut       Ha augmentat     Ha disminuït
                72,7%                         26%                   1,3%

2 terços dels 
ajuntaments han 
desenvolupat 
algun tipus de pla 
per la pandèmia.
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