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INTRODUCCIÓ 
 

La planificació educativa  és una eina  per projectar hipòtesis de futur  respecte  
les necessitats dels equipaments educatius de la ciutat. És una hipòtesi  de 
treball perquè  es fonamenta en dades demogràfiques que no són  predictibles 
amb exactitud – i menys en escenaris socioeconòmics canviants -  i en 
necessitats que  poden ser formulades de manera diferent pels agents socials  i 
per les administracions públiques. Per això la planificació educativa  ha de basar-
se en dades el més objectives possible, i per tant a curt-mitjà termini, i ha de  
partir també, i sobretot, del diàleg social i educatiu per definir i prioritzar les 
necessitats educatives en el context concret en què  s’elabora la planificació.   . 
La “planificació educativa” no és sinònim de “mapa escolar”.  Mentre que per 
Mapa Escolar s’entén com  el conjunt d’equipaments i serveis educatius de la 
ciutat definits en  un període determinat , la  Planificació Educativa és  el procés  
i les accions necessàries  - solars, ampliacions, obres, adaptacions...- per proveir 
els equipaments determinats en el mapa escolar. Tant la planificació com el 
mapa  escolar  són processos dinàmics que requereixen una actualització 
permanent, com es va fer amb la planificació i mapa del 2005. El canvi 
d’escenari  demogràfic i econòmic  dels darrers anys fa necessari elaborar una 
nova planificació i un nou mapa escolar. Així doncs, el present document pretén 
ser una eina de treball per establir consens i concretar plans d’actuació en 
l’horitzó 2020 
 
I. ANTECEDENTS: LA PLANIFICACIÓ 2005-2013 
 
El darrer document de  planificació  educativa elaborat  per l’Ajuntament de 
Mataró  data de l’any 2005, és el text  Planificació Educativa. Elements per a un 
nou mapa educatiu de Mataró 2005 -2013 . L’horitzó demogràfic que es va 
considerar va ser  el 2017 però la planificació educativa i el mapa escolar es 
tancaven en l’any 2013, o sigui, en una perspectiva de 7 cursos escolars. Tot i 
ser un període força breu la dinàmica social, econòmica i cultural d’aquests anys 
han fet que les previsions d’aquell pla s’hagin complert en el tram 2005-2011 
però s’han alterat a partir de 2012. Les bases del creixement de la població 
escolar eren les següents: 
 

• Arribada continuada de població immigrada entre 2000-2005 
• Alts índexs de natalitat  i escassa mortalitat de la població nouvinguda 
• Arribada a l’edat reproductiva de la població autòctona del “baby boom”, 

nascuts en la dècada del 1965-1975. 
 
 En les previsions pel curs 2011-2012 el document del 2005 ja apuntava el 
possible canvi de tendència quan deia:  

“La punta de creixement de població de 3 anys – pel curs 2011/2012 – podria 
fer necessàries 66 línies el que suposaria que encara faltarien 3 escoles més. 
Tot i així cal tenir precaució ja que el creixement podria començar a baixar 
per la reducció dels contingents de població en edat reproductiva (...) i potser 
també pel canvi en les pautes de natalitat de la població immigrada” 
 

Pel que fa a les previsions de places per a l’ESO el càlcul és més predictible atès 
que es parteix de dades reals del cens. Pel curs 2012-13 ja es preveia que a 
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primer d’ESO caldrien les 45 línies obertes actualment i es concretava la data de 
2016 com l’any del salt, i consolidació,  per sobre de les  50 línies.  
 
La planificació 2005-2013 s’ha executat pel que fa a la creació de les escoles 
següents: 

• Antonio Machado  
• Maria Mercè Marçal 
• Montserrat Solà 
• Marta Mata 
• Joan Coromines  
• EB Elna  
• EB Els Menuts  
• EB Els Garrofers  

 
No  s’han  complert les previsions següents:  
 

• Nou edifici escola Angeleta Ferrer  
• Nou edifici escola Joan Coromines 
• Nou edifici escola Marta Mata (parcial)  
• Nou edifici EB Cerdanyola  
• Nou edifici EB Les Figueretes. 
• No s’han creat ni construït els instituts de ronda de Rafael Estrany i de 

Cerdanyola   
 
 
II. PROJECCIÓ DEMOGRÀFICA 2012-2018 
 

1. La perspectiva socioeconòmica 
 
L’estructura econòmica tradicional de Mataró, fonamentada en la indústria 
manufacturera i en el sector comercial,  s’ha transformat.  La crisi del sector 
tèxtil,  iniciada per la liberalització del comerç mundial, s’ha aguditzat en la 
primera dècada del segle: de 10.000 treballadors l’any 2000 ha passat a ocupar 
4000 l’any 2011.  En la mateixa dècada, però, la construcció va tenir un 
creixement exponencial  que s’ha desinflat en els darrers 4 anys: de 4.200 
treballadors l’any 2007 ha passat a ocupar menys de 1800 l’any 2011.  L’atur al 
municipi és de 13.739 i suposa el 20.5% de la població activa. 
Tot i la crisi que persisteix provocant encara reduccions continuades d’ocupació i 
de nombre d’empreses i d’autònoms,  l’estructura econòmica de la ciutat mostra  
uns fonaments i possibilitats de recuperació notables. 
La població assalariada registrada a Mataró ronda els 29.000 treballadors; 
existeixen 3.400 empreses i 7.400 autònoms. 
La terciarització de l’economia local ja és un fet: el sector serveis ocupa el 80% 
de la població activa, sobretot en els àmbits del comerç i de sanitat i serveis 
socials. El comerç està creixent tant al detall com a l’engròs.  
El segon sector és el de la indústria manufacturera  que comptabilitza 329 
empreses, el subsector tèxtil  ocupa el 51% dels assalariats industrials. 
En resum, la crisi afecta fortament l’economia local, sobretot a la 
construcció, però la ciutat manté una base sòlida i creixent en el sector 
serveis i manté un sector industrial prou consistent. Un canvi de tendència 
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cap al creixement econòmic  a Catalunya  donarà oportunitats a la base 
econòmica local que està resistint la crisi. 
 

2. L’evolució de la construcció d’habitatges 
 
Les previsions de construcció d’habitatges se situaven, a final del període 2005-
2015, en 7915 unitats  que donaven una projecció de població de la ciutat de 
140.000 habitants l’any 2017. El creixement urbanístic i demogràfic s’ubicava 
bàsicament en  l’eix de  Via Europa – Cirera- Rafael Estrany  i  en l’eix de  Ronda 
Barceló - Porta Laietana - El Sorrall.  La crisi econòmica desfermada amb força a 
partir de 2008 va trencar aquella dinàmica de creixement iniciada amb el canvi 
de segle.  El potencial de creixement que permet  el sòl disponible és de 7.900 
nous habitatges. 
 
 
  

3. Projecció demogràfica 2012-2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’anàlisi del comportament demogràfic  de l ‘any 2011 mostra que s’han alterat 
les bases de l’anterior creixement de la ciutat que era d’uns 2000 nous 
habitants/any durant quasi una dècada:  
 

• El saldo migratori de la població estrangera és negatiu  
    (marxen més que entren). 
 
• El creixement vegetatiu segueix sent  estable entre la població 

autòctona i alt entre la població d’origen estranger. Aquest fet 
compensa el saldo migratori negatiu i evita el decreixement de la 
població. La crisi econòmica no ha alterat el comportament 
reproductor de la població 
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• La natalitat recularà notablement els propers anys degut a 
l’efecte calendari, ja que les generacions del baby boom (nascuts 
60 i principis dels 70) ja són aprop d’exhaurir els seus darrers 
anys de  fecunditat. Per altra banda, l’aportació de la població 
immigrada també és previsible que tendeixi a reduir-se, degut a la 
seva menor arribada. 

 
El conjunt dels factors anteriors fan preveure un creixement  a la baixa que, en 
l’horitzó del 2021,  suposaria un forquilla de població entre els 123.200 i els  dels 
125.800 habitants.  No obstant cal ser molt  prudent en les projeccions ja que  el 
saldo migratori negatiu  pot  canviar en pocs anys un cop hagi marxat la població 
menys arrelada;  fins i tot pot tornar a ser positiu en cas que la reactivació 
econòmica de la ciutat tornès a atreure  població externa, ja sigui  autòctona ja 
sigui estrangera.  D’altra banda  la natalitat de moment no s’ha alterat a la baixa.  
Els escenaris de creixement més plausibles que  dibuixa el Servei d’Estudis i 
Planificació de l’Ajuntament de Mataró 1són  dos, creixement mitjà-alt i 
creixement  mitjà-baix. El mateix servei  considera l’escenari mitjà-alt com el 
“més probable”. En aquest document es pren com a referència ambdós 
escenaris. En qualsevol cas, cal entendre aquestes escenaris i projeccions  com 
tendències plausibles de la població segons les dinàmiques demogràfiques que 
ha experimentat la ciutat en els darrers anys. De tal manera, els valors 
expressats en les diferents taules només pretenen ajudar a entendre aquestes 
tendències, i no pas establir prediccions precises de la població futura  de la 
ciutat.  
 
Per tots els arguments anteriors es consideren a continuació dues fases ben 
diferenciades en les projeccions demogràfiques i en les previsions de les 
necessitats  d’equipaments escolars: 
 

a) 2013- 2017: fase més fiable de la previsió 
b) 2018-2021:  fase de baixa fiabilitat o de molta incertesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Informe de conjuntura  socioeconòmica de Mataró. Març 2012. Ajuntament de Mataró. 
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III. PROJECCIONS PER EDAT I DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
 
 
Evolució de la població 2012-2020  per edats escolars 

 
En l’escenari mitjà-alt que  es recull en la taula anterior es dibuixa  la següent 
evolució de la població escolar: 
 

• Infantil 0-3 anys:  disminució en totes les edat sent el tram de 2 anys on 
es dóna la disminució més gran. 

 
• Infantil 3-6 anys:  la disminució és  general  sent superior en l’edat de 3 

anys. 
 

• Educació primària 6-12:  en aquest cas la població seguirà creixent en 
totes les edats  excepte un lleu descens entre els  infants de 6 anys. 

 
• ESO 12-15 anys: es donen increments generalitzats en totes les edats de 

manera especial en els trams dels 12, 13 i 15 anys. 
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1. Població de 0-3 anys i previsió d’aules d’EB Municipals  
 

Població 2017 Població 2019
0 1.308 0 1.228
1 1.336 1 1.257
2 1.367 2 1.286

Previsió alumnat 2017 Previsió alumnat 2019
0 54 0 51
1 299 1 281
2 424 2 399

Necessitats d'aules Necessitats d'aules
0-1 6,7 0-1 6,3
1-2 23,0 1-2 21,6
2-3 21,2 2-3 19,9

Variació respecte a 2012 Variació respecte a 2012
0-1 -1,3 0-1 -1,7
1-2 -1,0 1-2 -2,4
2-3 -3,8 2-3 -5,1  

 
 
Evolució de la demanda de places a l’EB Municipal 2009-2012:  
 
L’evolució de les necessitats en aquest nivell educatiu, que no és ni obligatori ni 
gratuït,   és la més complexa de preveure perquè depèn  de diverses variables 
socioeconòmiqes i culturals poc controlables analíticament.  El descens de la 
demanda en el darrers cursos no és uniforme ni  en el territori de la ciutat ni per 
edats: és superior   entre els sectors socials i barris  més afectats per la crisi i 
l’atur  i entre els infants de 2-3 anys.  
 
 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
VACANTS 8 10 31 32 
BAIXES 84 81 102  - 
 
S’observa una tendència a la reducció de demanda de places i d’increment de 
baixes al llarg del curs, fets directament relacionats amb les dificultats 
econòmiques de les famílies i amb la presència a casa de familiars en situació 
d’atur que poden tenir cura dels infants. 
 
Entre el curs 2007-2008 i el curs 2011-2012 s’ha reduït l’escolarització dels 
infants de 0-3 anys en  quasi 4 punts en global a Mataró: del 38.2% d’infants de 
l’edat escolaritzats s’ha passat a 34.5%. La caiguda més notable en 
l’escolarització afecta als infants de 2-3 anys que  s’ha reduït en un 10%, la 
causa del fet podria ser que les famílies dels infants no escolaritzats 
anteriorment ja esperen un any més fins a l’ingrés a l’escola a infantil de 3 anys 
que és gratuïta. La pèrdua de matrícula és superior en l’escola privada que en la 
pública. L’escola privada escolaritza el 15% de la població de 0-3 anys i la 
pública municipal ho fa en un  20%.  
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Els criteris que s’ha aplicat en les projeccions  que consten a les taules  són els 
següents:  
 

a. Pels arguments exposats anteriorment sobre la prudència 
necessària en les previsions caldria considerar els escenaris 
mitjà-alt  i mitjà-baix com a referències per concretar el mapa 
escolar d’aquest nivell educatiu. 

 
b. La previsió del percentatge de població escolaritzada per edats 

s’ha  extret de les dades  del curs actual, 2012-2013,  atès que 
reflexa el comportament més recent de la població: 4.12% d’infants 
de 0 anys; 22.36%. d’infants d’1-2 anys; 31% d’infants de 2-3anys.  

 
c. La ràtio aplicada és la que disposa la normativa d’EB per a les tres 

edats:  8 -13 -20 infants per aula de 0, 1/2 i 2/3 anys 
respectivament . 

 
d. El factor de major incertesa és l’evolució de les necessitats de les 

famílies amb infants de 0-3 anys  i, sobretot, dels segments que no 
demanaran una plaça escolar en horari ni en calendari complet 
però que necessiten serveis parcials i adaptables a les canviants 
situacions familiars. 

 
En l’horitzó de 2017 són  irrellevants les dades de les aules que 
potencialment serien excedents. L’única certesa és que durant aquest 
període no serà necessari ampliar l’oferta d’escoles i aules a temps complet.  
Les projeccions en aquest nivell educatiu són de baixa fiabilitat atès que no 
és  un cicle obligatori ni gratuït  i la demanda és molt sensible a l’evolució 
socioeconòmica de l’entorn  i, per tant, pot presentar moltes oscil·lacions 
conjunturals tant a la baixa com a l’alça: la situació laboral de les famílies, els 
possibles canvis en els rols domèstics de les parelles, els preus dels serveis, 
les beques i ajuts socials disponibles... modelaran les necessitats.  
És, per tant, molt previsible que la demanda serà més elàstica que en la 
dècada anterior  i reclamarà formes més flexibles d’escolarització.  

 
 

2. Població de 3 anys i previsió d’aules d’I3(*)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs

Població projecció Ajuntament Escenari mig baix

Alumnat previst 95%

Previsió de treball

Curs

Població projecció Ajuntament Escenari mig alt

Alumnat previst 95%

Previsió de treball

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
1702 1558 1514 1511 1416 1379 1336 1290 1271 1225
1617 1480 1438 1435 1345 1310 1269 1226 1207 1164

66 61*/57 58 57 54 52 51 49 48 47

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
1702 1558 1520 1520 1426 1394 1357 1316 1301 1261
1617 1480 1444 1444 1355 1324 1289 1250 1236 1198

66 61*/57 58 58 54 53 52 50 49 48
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(*)Les dades reals de matriculació en el curs 2012-2013 són 1.459 
alumnes, 22 menys  que les dades de matriculació prevista a partir  
de població, que han estat escolaritzats en 57 grups.  

 
Com es constatava en l’anàlisi de la taula d’evolució de la població escolar 
aquesta edat és la que tindrà més clarament una evolució a la baixa. Els 
criteris que s’ha aplicat en les projeccions  que consten a les taules  són els 
següents:  
 

a. Pels arguments exposats anteriorment sobre la prudència 
necessària en les previsions caldria considerar els escenaris 
mitjà-alt  i mitjà-baix com a referències per concretar el mapa 
escolar d’aquest nivell educatiu 

 
b. La previsió del 95% d’escolarització sobre el total de la població 

censada es justifica per aplicar els actuals índexs d’escolarització 
en començar el curs ja que, en avançar l’any, aquest índex tendeix 
a augmentar. Una previsió  massa ajustada de grups – com ha 
succeït en el curs actual - obligaria a increments sistemàtics de 
ràtio per acollir l’alumnat que s’incorpora més tard. 

 
c. La ràtio/aula que s’ha  considerat és la de 25 alumnes/aula atès 

que és la referència de qualitat de la legislació vigent. Les darreres 
disposicions sobre augments de ràtio són circumstancials 
adaptades a la situació crisi econòmica i, per tant, no han de ser 
l’indicador de la planificació escolar a mitjà termini. 

 
d. Possiblement  si el context de crisi econòmica  es perllongués 

podria donar-se un major descens en l’opció per l’escola 
concertada cosa que podria alterar l’actual distribució del 58% a la 
pública i del 42% a la concertada. 

 
Segons els criteris anteriors la   previsió d’aules d’ I3  en el curs 2017-2018  seria 
de  51/52, o sigui 5-6 grups menys que en el curs actual de 2012-2013. La 
projecció fins al curs 2020-2021  té un menys grau de fiabilitat però si es  
confirmés en els propers anys s’estaria a temps de reduir alguns grups, o 
centres, en les zones on fossin clarament sobrers. Es proposa doncs, en el 
període 2013-2017, jugar preferentment amb l’elasticitat de l’oferta de 
places a través d’obrir o tancar alguns grups/ línies segons les  necessitats 
confirmades en les pre-inscripcions.  
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3. Població de 12 anys i previsió d’aules de 1r ESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La previsió de grups  de primer d’ESO pel curs 2012-2013 era de 47 i 
finalment s’han obert 45.  
   
La projecció de població i de necessitats en aquests trams d’edat és força  fiable 
en tractar-se de població que ja està censada i escolaritzada a la ciutat. La 
previsió només podria alterar-se en el cas que es donessin més moviments 
migratoris significatius de sortida o d’entrada  del municipi.  Els criteris que s’ha 
aplicat en les projeccions  que consten a les taules  són els següents:  
 

a. Pels arguments exposats anteriorment sobre la prudència 
necessària en les previsions caldria considerar els escenaris 
mitjà-alt  i mitjà-baix com a referències per concretar el mapa 
escolar d’aquest nivell educatiu 

 
b. La previsió del 115% d’escolarització de la població censada atès 

que l’efecte de capitalitat de Mataró a la comarca presenta  una 
escolarització en els centres del municipis superior al seu cens de 
població.  Es considera també una altra previsió basada en 
projectar les dades de la població escolaritzada  que acabarà 6è de 
primària en els propers anys. En aquest cas es preveu una 
matriculació a 1er d’ESO del 111% de l’alumnat que finalitzarà 
l’educació primària  en els centres de Mataró en el curs 
corresponent. 

 
c. La ràtio/aula que s’ha  considerat és la de 30 alumnes/aula atès 

que és la referència de qualitat de la legislació vigent. Les darreres 
disposicions sobre augments de ràtio són circumstancials 
adaptades a la situació crisi econòmica i, per tant, en cap cas no 
han de ser l’indicador de la planificació escolar a mitjà termini. 

 

Curs

Població projecció Ajuntament Escenari mig-baix

Alumnat previst 115%

Previsió de treball

Curs

Població projecció Ajuntament Escenari mig-alt

Alumnat previst 115%

Previsió de treball

Curs

Població escolaritzada

Alumnat previst 111%

Previsió de treball

55 63

19-20 20-21
1477 1652

1649 1880
45 47*/45 46 45 48 53 55 53

1434 1635
1314 1415 1378 1359 1427 1590 1642 1600

19-20 20-21
1143 1230 1198 1182 1241 1383 1428 1391
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

54 62
1631 1860

45 47*/45 46 45 47 53 54 53

1418 1617
1314 1415 1374 1352 1419 1580 1630 1584

1234 1374 1417 13771143 1230 1195 1176
19-20 20-2115-16 16-17 17-18 18-1911-12 12-13 13-14 14-15

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
1231 1295 1277 1407 1490 1453
1366 1437 1417 1562 1654 1613

47 52 55 5445 45 46 48 55 61
1639 1834
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d. Possiblement  si el context de crisi econòmica  es perllongués 
podria donar-se un major creixement en l’opció per l’escola pública 
i alteri l’actual distribució del 42.5% a la pública i del 57.5% a la 
concertada a 1r. D’ESO. 

 
e. Atesa l’alta fiabilitat de la projecció de la població del nivell de 

l’ESO fins al curs  2020-2021 es consideren també les previsions 
fins a aquesta data. 

 
Segons els criteris anteriors la   previsió d’aules de 1r. D’ESO  en el curs 
2017-2018  seria de  54/55, o sigui 9/10 aules més que en el curs actual de 
2012-2013.  Els cursos següents presenten estabilitat entorn dels 55 grups amb 
l’excepció del curs 2020-2021 que presenta un singular creixement d’alumnes de 
12 anys que no es consolida posteriorment. L’evolució del 2012 al 2017 es força 
coincident en els dos criteris de projecció, per cens de població i per població 
escolaritzada, excepte en el cas del curs 2014-2015 on apareix una desviació de  
3 grups. La dada real només es podrà confirmar a partir de la pre-inscripció 
corresponent.  
 
Resum: previsió de grups en escenaris de  2017 i 2020 
 
 Curs 2012-2013 Curs 2017-2018 Curs 2019-2020 
EBM (0-2-3 anys) 8-24-25 7-23-21 6–22-20 
INFANTIL 3 ANYS 57 51/52 48/49 
PRIMER ESO 45 54/55 54/55 
 
 
 
IV. MAPA EDUCATIU. HORITZÓ CURS 2020- 2021 

 
ESCOLA BRESSOL 

 
L’any 2012 hi ha 9 escoles bressol municipals, ubicades a diferents barris; 
el model d’escola majoritari és el de 7 grups d’infants distribuïts per edats 
segons la relació 1, 3, 3. L’oferta total de places municipals a la ciutat és 
de 903.  En els darrers cursos s’observa l’inici d’un moviment  a la baixa 
en la demanda  de  places de bressol sobretot en les zones de 
Rocafonda, Cerdanyola i La Llàntia.  
El mapa escolar  que es proposa manté la totalitat de les actuals escoles 
obertes  per bé que poden variar en els propers anys el nombre d’aules 
ocupades. En l’horitzó de l’any 2018  no es preveu la creació de cap altra 
centre i només  es contempla la necessitat de substituir els edificis  de 
l’EB Cerdanyola , prioritàriament, i de l’EB Figueretes. 

  
1. Distribució de centres i serveis  d’escola bressol 

 
• EB Cerdanyola, al carrer de Pedraforca   6 grups ( 1 – 2 – 3 ) 
• EB Rocafonda, al carrer de Santiago Rusiñol  7 grups  ( 1-3-3) 
• EB Les Figueretes, a la Baixada de les Figueretes 7 grups (1-3-3).  
• EB Riereta, a la Ronda de Frederic Mistral : 7 grups (1-3-3) i cuina 

central.  
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• EB Elna, al carrer de Marià Ribas/Carrer del Torrent de la Pólvora:   
7 grups (1-3-3). (integrada a l’edifici de l’escola Antonio Machado). 

• EB Els Garrofers, al carrer de Marià Ribas i Bertran,  7 grups  
(1-3-3). (Annexa a l’edifici de l’escola Maria Mercè Marçal). 

• EB La Llàntia, al Carrer de Galícia : 6 grups (0 – 2  – 2 ).  
• EB Els Menuts, al Carrer de Francisco Herrera,  7 grups (1-3-3).  
• EB Tabalet, a la Ronda de Francesc Macià : 7 grups (1-3-3), amb 

cuina central (fora de servei actualment). 
• Espai Infants i Família,  a l’EB Tabalet.  
• Espai Infants i Família,  a l’EB  Rocafonda  
• Cuina central d’escoles bressol, al carrer de Sant Pere 

 
L’oferta de places està entorn de les 900. 
 
2. Llar d’infants privades: 
 

Consten actualment 12 llars d’infants legalitzades (1 subvencionada) i 5  no 
autoritzades. Escolaritzen uns 700 infants. 
 

3. Nous serveis educatius per  a la infància 0-3 anys 
 

La  nova realitat socioeconòmica demana repensar l’actual oferta educativa 
per a la infància de 0-3 anys i les seves famílies. S’ha de realitzar una 
avaluació acurada de les noves necessitats i demandes  en els propers 
mesos per establir una major diversificació i flexibilitat en l’actual sistema amb 
mesures com les següents : 
 

• Ampliació del servei de l’Espai Infants i Família. 
• Obertura   d’aules amb horari flexible 
• Revisió de l’horari i del calendari escolar 
• ......   
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EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disminució de grups en el període  2012-2017 es preveu que sigui de 5/6 
grups però  podria variar segons el comportament demogràfic  i segons les 
politiques de ràtio que s’apliquin. La  pèrdua de grups afectarà  tant a l’escola 
pública com a la concertada però és incerta la seva distribució .  
 

Projecció de grups de P3 (hipòtesi de treball)
ESCOLA  12-13  13-14  14-15  15-16  16-17  17-18  18-19 19-20  20-21

Àngela Bransuela 1 2 2
Angeleta Ferrer  1 1 1
Antonio Machado 2 2 2
Anxaneta 2 2 2
Camí del Cros 2 2 2
Camí del Mig 2 2 2
Cirera 2 2 2
Germanes Bertomeu 2 2 2
Joan Coromines 2 2 2
Josep Manuel Peramàs 2 2 2
Josep Montserrat 1 1 1
La Llàntia 2 2 2
Maria Mercè Marçal 2 2 2
Marta Mata 2 2 2
Montserrat Solà 2 2 2
Rocafonda 2 2 2
Tomàs Viñas 2 2 2
Torre Llauder 1 1 1
Vista Alegre 1 1 1
Escola Rafael Estrany
TOTAL ESCOLES PÚBLIQUES 33 34 34

Balmes 1 1 1
Cor de Maria 2 2 2
Divina Providència 1 1 1
El Turó 1 1 1
Escola Pia 4 4 4
Gem 2 2 2
Mare Déu de Lourdes 2 2 2
Meritxell 2 2 2
Sagrat Cor 1 1 1
Sant Antoni 2 2 2
Sant Josep 2 2 2
Sol-Ixent 1 1 1
Valldemia 3 3 3
TOTAL ESCOLES CONCERTADES 24 24 24

TOTAL MATARÓ 57 58 58 54 53 52 50 49 48
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’augment  de grups en el període  2012-2017 es preveu que sigui de 9/10 grups 
però  podria variar segons el comportament demogràfic  i segons les politiques 
de ràtio que s’apliquin. L’increment de grups afectarà  tant a l’escola pública com 
a la concertada però és incerta la seva distribució .  
 
Destaca el fet que en el curs 2015-2016  s’inicia un salt en l’ increment de grups  
que s’amplia  encara més en el curs 2016-2017.  
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POST-OBLIGATÒRIA 
 
BATXILLERATS: 
 
A la ciutat  s’imparteixen totes les modalitats possibles: ciències i tecnologia, 
humanitats i ciències socials i artístic,  d'arts plàstiques, imatge i disseny. 
 
Els centres que les imparteixen son: 
 

• Institut Damià Campeny: ciències i tecnologia, humanitats i ciències 
socials 

• Institut Alexandre Satorras: ciències i tecnologia, humanitats i ciències 
socials i artístic 

• Institut Thos i Codina: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 
• Institut Pla d’en Boet: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 
• Institut Josep Puig i Cadafalch: ciències i tecnologia, humanitats i ciències 

socials 

Projecció de grups de 1ESO (Hipòtesi de treball)
CENTRE  12-13  13-14  14-15  15-16  16-17  17-18  18-19 19-20  20-21

Alexandre Satorras 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Damià Campeny 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Miquel Biada 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pla d'en Boet 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Puig i Cadafalch 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Thos i Codina 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mataró 7. Rafael Estrany 3 4 4 4 4 4
Mataró 8. Molí de Vent 3 3 3 3 3
TOTAL CENTRES PÚBLICS 19 19 19 22 26 26 26 26 26

Cor de Maria 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Divina Providència 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El Turó 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Escola Pia 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Freta 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gem 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mare Déu de Lourdes 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meritxell 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sagrat Cor 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sant Antoni 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sant Josep 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sol-Ixent 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valldemia 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL CENTRES CONCERTATS 26 26 26 26 26 26 26 26 26

GRUPS A DECIDIR 1 1 3 1 3 11

TOTAL MATARÓ 45 46 45 48 53 55 53 55 63
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• Institut Miquel Biada: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 
• Escola Pia Santa Anna: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 

i artístic 
• Freta : ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 
• GEM : ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials i artístic 
• Maristes Valldemia: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 
• Meritxell: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 
• Salesians: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials 

 
No es preveuen canvis en l’ oferta 
 
PQPI 
 

Imparteixen PQPI: 
 

• Institut Municipal d’Educació 
• Institut Municipal d’Educació/Departament d’Ensenyament 
• Escola Pia Santa Anna 
• Maristes Valldemia 
• Salesians Sant Jordi 

 
L’ oferta és de 8 especialitats de 6 famílies diferents 

 
CICLES FORMATIUS: 
 
L’ oferta és de 32 especialitats de (13 de GM i 13 de GS) de 13 famílies 
professionals diferents. 
 
Imparteixen cicles formatius: 
 

• Institut Miquel Biada 
• Institut Thos i Codina 
• Institut Alexandre Satorras 
• Institut Josep Puig i Cadafalch 
• Escola Pia Santa Anna 
• Freta 
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L’ oferta de formació professional és la següent: 
 
PQPI 
 

        
FAMÍLIA 
PROFESSIONAL: PERFIL GRUPS

CENTRE 
EDUCATIU 

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ 

Auxiliar en activitats 
d'oficina i serveis 
administratius en general 2 

IME (Miquel 
Biada) 
Escola Pia 
Santa Anna 

  

Auxiliar en activitats 
d'oficina i serveis 
administratius en general 
(nee) 1 IME 

ELECTRICITAT Electricitat d'edificis 1 
Escola Pia 
Santa Anna 

  
Auxiliar en instal·lacions 
elèctriques i d'aigua i gas 1 IME 

INFORMÀTICA 

Auxiliar en muntatge i 
manteniment d’equips 
informàtics 1 IME 

COMERÇ Auxiliar en comerç  2 

IME + 
Departament 
d'Educació: Ins. 
Thos i Codina 
Maristes 
Valldemia 

HOTELERIA I 
TURISME 

Auxiliar d'hoteleria: cuina 
i serveis de restauració  1 

IME 
Departament 
d'Educació 

IMATGE 
PERSONAL 

Auxiliar en imatge 
personal: perruqueria i 
estètica 1 IME 

TRANSPORT I 
MANTENIMENT 
VEHICLES 

Auxiliar de reparació i 
manteniment de vehicles 
lleugers 1 

Salesians Sant 
Jordi 

TOTAL GRUPS   11 (170 alumnes) 
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 

        
ACT. FÍSIQUES I 
ESPORTIVES 

GM Conducció d'activitats 
físicoesportives 1 

Escola Pia Santa 
Anna 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ GM Gestió administrativa 5 

Ins. Miquel Biada / 
Ins. Thos i Codina/ 
Escola Pia / Freta 

COMERÇ I 
MÀRQUETING GM Comerç 1 Ins. Thos i Codina 
EDIFICACIÓ I 
OBRA CIVIL 

GM Obres d’interior, 
decoració i rehabilitació 2 Ins. Miquel Biada 

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

GM Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques 2 Ins. Miquel Biada 

INF. I 
COMUNICACIONS 

GM Sistemes 
microinformàtics i xarxes 4 

Ins. Thos i Codina/ 
Escola Pia 

INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT 

GM Muntatge d’instal. de 
fred i climatització 2 Ins. Miquel Biada 
GM Manteniment 
d’embarcacions d’esbarjo 2 Ins Miquel Biada 

  
GM Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques 2 Ins. Miquel Biada 

QUÍMICA GM Laboratori 1 Ins. Miquel Biada 

SANITAT 
GM Cures auxiliars 
d'infermeria 5 

Ins. Alexandre 
Satorras / Freta 

  
GM Farmàcia i 
parafarmàcia 3 

Ins. Alexandre 
Satorras 

  
GM Emergències 
sanitàries 1 

Ins. Alexandre 
Satorras 

IMATGE 
PERSONAL 

GM Perruqueria i 
cosmètica capilar   

Ins. Puig i 
Cadafalch 

S. SOCIO-
CULTURALS I A LA 
COMUNITAT 

GM Atenció a les persones 
en situació de 
dependència 3 

Ins. Puig i 
Cadafalch 

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 
VEHICLES 

GM Electromecànica de 
vehicles 3 Ins. Miquel Biada 

TOTAL GRUPS   38 (1330 places) 
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 

        
        
ACT. FÍSIQUES I 
ESPORTIVES 

GS Animació d'activitats 
físiques i esportives 2 

Escola Pia Santa 
Anna 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

GS Administració i 
Finances 8 

Ins. Miquel Biada / 
Ins. Thos i Codina/ 
Escola Pia / Freta 

COMERÇ I 
MÀRQUETING 

GS Gestió comercial i 
màrqueting 2 Ins. Thos i Codina 

EDIFICACIÓ I OBRA 
CIVIL 

GS Desenvolupament 
projectes de construcció 2 Ins. Miquel Biada 

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

GS Sistemes de regulació 
i control autom. 2 Ins. Miquel Biada 

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

GS Desenvolupament 
d'aplicacions 
informàtiques 4 

Ins. Thos i Codina/ 
Escola Pia 

  

GS Administració de 
sistemes informàtics en 
xarxa 2 Ins. Thos i Codina 

INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT 

GS Manteniment d'equips 
industrials 2 Ins. Miquel Biada 

QUÍMICA GS Anàlisi i control 2 Ins. Miquel Biada 

  
GS Laboratori d'anàlisi i 
control de qualitat 2 Ins. Miquel Biada 

  GS Química ambiental 1 Ins. Miquel Biada 
GS Laboratori de 
diagnòstic clínic 4 

Ins. Alexandre 
Satorras / Freta 

SANITAT GS Higiene bucodental   Freta 
SERVEIS SOCIO-
CULTURALS I A LA 
COMUNITAT GS Educació infantil 4 

Ins. Puig i 
Cadafalch / Freta 

  GS Integració social 2 
Ins. Puig i 
Cadafalch 

TOTAL GRUPS   40 (1365 places) 
 
L’ oferta de cicles formatius   s’analitza en el Consell de la Formació Professional 
de Mataró on són presents els diferents sectors  socials, econòmics i educatius 
de la ciutat. 
 
El Consell ha prioritzat aquests darrers cursos la formació en els àmbits del 
comerç, el socio-sanitari i les TIC. Es treballa per tal de que a la ciutat les 
persones puguin seguir itineraris formatius complets des del nivell 1 de la FP fins 
als graus universitaris. 
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FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
 
El mapa dels centres de Formació de Persones Adultes preveu disposar de 4 
Centres a la ciutat distribuïts de manera equilibrada en el territori. L’oferta de 
cada centre inclou la formació bàsica, la formació instrumental i la formació pel 
treball. Els altres nivells es programen de manera coordinada entre els 4 centres: 
graduat d’educació secundària, accés a cicles formatius, accés a la universitat. 
La novetat  més destacable en relació al mapa escolar de 2007 és la 
incorporació d’una nova modalitat de formació d’adults,  la Formació Permanent 
ofertada pel Centre de Formació Permanent Tres Roques de titularitat municipal. 

Centres i oferta formativa: 

CFA Els Tarongers 
 

• Formació bàsica: alfabetització; llengua per a immigrants 
• Formació instrumental 
• GES 
• Informàtica 
• idiomes 

 
CFA Can Noè  
 

• Formació bàsica: alfabetització; llengua per a immigrants  
• Formació instrumental 
• GES 
• Preparació de les proves d’accés a cicles formatius de Grau mitjà 
• Accés a la universitat per a majors de 25 anys 
• Programa d’acollida a joves nouvinguts per a l’accés a la formació  
• Informàtica 
• Idiomes 

 
 CFA Can Marfà    
 

• Formació bàsica: alfabetització; llengua per a immigrants 
• Formació instrumental 
• GES 
• Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau 

Superior 
• Informàtica 
• idiomes 

 
AFA Alarona 
 
Caldrà acordar amb el Departament d’Ensenyament  que  passi d’Aula a Centre 
de Formació d’Adults ampliant l’oferta i la plantilla actuals. 
  

• Formació bàsica: alfabetització; llengua per a immigrants 
• Formació instrumental 
• Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà 
• Informàtica 
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Centre de formació permanent  Tres Roques  
 

• Humanitats i ciències socials 
• Ciència, natura i medi ambient 
• Expressió 
• Recursos personals 
• Noves tecnologies 
• Salut i creixement personal 

      
EDUCACIÓ ESPECIAL  
 

• Escola Les Aigües 
• Escola L’Arboç 

 
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS  
 
L’Escola Municipal de Música de Mataró  fa una oferta que supera les 800 
places en el conjunt de les  següents modalitats formatives: 
 

• Iniciació 
• Formació Bàsica I i II 
• Formació Avançada I i II 
• Monogràfics 
• Preparació al Grau Superior 
• Instruments 
• Conjunts 

 
El model organitzatiu del centre és descentralitzat per afavorir l’accés de tota la 
població de la ciutat a l’oferta formativa de l’escola.  Desenvolupa la seva 
activitat en les següents seus: 
 

• Institut Miquel Biada 
• Escola Angeleta Ferrer 
• Escola Antonio Machado 
• Escola Anxaneta 
• Escola Rocafonda 

 
A més es fan activitats formatives en diverses escoles públiques i concertades.  
És necessari establir un local de referència per a la gestió del centre i la 
coordinació del professorat. 
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V. PLANIFICACIÓ DE L’EVOLUCIÓ  DELS CENTRES PÚBLICS I DE LES 
NOVES CONSTRUCCIONS ( pendent de completar) 

 
Com s’ha argumentat en la primera part d’aquest document les previsions 
demogràfiques i escolars  tenen un alt nivell d’incertesa. Per això la 
planificació   de l’evolució dels grups de cada centre s’haurà de concretar 
cada curs atenent les dades reals que emergeixin en els processos de pre-
inscripció i matrícula.  No obstant, pel que fa a les obres més rellevants, 
convé prendre decisions amb temps suficient per disposar dels edificis en el 
moment que  es necessitaran per atendre l‘escolarització, cosa especialment 
important pel que fa a primer de l’ESO. 
 

Construccions escolars: propostes a presentar al Departament 
d’Ensenyament.  
 

1) Actuacions  urgents  
 
Es consideren urgents les actuacions que són indispensables per garantir 
l’escolarització obligatòria  en el període  2013-2016 i les que  són obligades per  
l’estat precari dels edifici escolars: 
 

• Escola MARTA MATA: acabar la part d’edifici pendent l’any 2013. 
• Escola  ANGELETA FERRER: Programar l’obra l’any 2013 i 

inaugurar l’escola a l’inici del curs 2015-2016. 
• Institut  RAFAEL ESTRANY : programar l’obra l’any 2013 i 

inaugurar l’edifici el curs 2015-2016 
• Nou edifici per a l’escola JOAN COROMINES. 

 
2) Actuacions prioritàries 

 
Es consideren prioritàries actuacions  que són necessàries per garantir 
l’escolarització a partir del període 2017-2021 : 
 

• Institut  MOLÍ DE VENT: programar l’obra l’any 2014 i  inaugurar l’edifici el 
curs 2016-2017 

 
3) Actuacions pendents de programació 

 
Queden com a actuacions pendents aquelles  que milloren la qualitat d’edificis 
preexistents o amplien els centres educatius: 
  

• Ampliació CFA Tarongers 
• Nou edifici CFA Can Noè 
• Nou edifici CFA Can Marfà 
• Nou edifici EB Cerdanyola 
• Nou edifici EB Les Figueretes 
• Local de gestió de l’EMMM 
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RESUM  D’ ACTUACIONS A PROPOSAR AL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 
 
 
2013-2016 • Construcció i posada en marxa nou 

edifici escola Angeleta Ferrer 
  • Construcció i posada en marxa Institut 

de Ronda Rafael Estrany 
  • Construcció i posada en marxa obra 

nova escola Joan Coromines 
2016-2019 • Construcció i posada en marxa Institut a 

Moli de Vent 
2019-2021 • Construcció i posada en marxa obra 

nova escola a Rafael Estrany 
   

    

    

PENDENT DE 
CONCRETAR 
 

• Ampliació CFA Tarongers 
• Nou edifici CFA Can Noè 
• Nou edifici CFA Can Marfà 
• Nou edifici EB Cerdanyola 
• Nou edifici EB Fiqueretes 
• Local de gestió de l’EMMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


