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1. DADES DE MATRICULACIÓ  

 

El proper 12 de setembre iniciaran el nou curs escolar prop de 32.600  nens i nenes en el 

tram que va d’escola bressol (en la seva oferta pública) fins a 4t d’ESO (oferta global): 1.128 

infants a les escoles bressol públiques, 21.113 als centres d’Educació Infantil i Primària i 

10.340 als centres d’Educació Secundària Obligatòria. Uns 42 més que el curs passat, 

segons dades del 3 de setembre 

 
Etapa educativa Curs 18-19 Curs 19-20 Diferència 

Escoles bressol públiques (11 municipals, 1 de 
la Generalitat) 

1.092 1.128 
 

+36 

Infantil i primària 21.432 21.113 -319 

Alumnat de P3 2.126 2.118 -6 

Secundària Obligatòria 10.015 10.340 +325 

Alumnat 1r d’ESO 
Grups 
Ràtio 

2.660 
91 

29,2 

2.644 
95 

27,8 

-16 
+4 

-1,4 

Total  32.539 32.581 +42 

 
A continuació analitzem les dades per nivell educatiu: 

 

1.1  

(11 centres municipals, 1 de la Generalitat i  24 privats) 

 

El curs 2019-20 s’escolaritzaran en centres municipals 1.055 infants, 37 més que el curs 

passat. A aquesta dada s’han de sumar 73 places escolars de la Llar d’infants els Àngels 

(centre de la Generalitat), el que fa que aquest any comencin 1.128 infants en centres 

públics. El total d’alumnes escolaritzats varia en proporcions semblants als canvis 

demogràfics de la franja d’edat dels 0 als 3 anys. 

 

Les dades per centre són: 

Centres Alumnat Centres Alumnat 

EBM Calvet d’Estrella 64 CEIF Arraona  122 

EBM La Romànica 42 CEIF Espronceda 102 

EBM Joan Montllor 42 CEIF Can Llong 126 

CEIF Andreu Castells 87 CEIF Joaquim Blume 115 

CEIF El Vapor Buxeda 126 CEIF Can Puiggener 101 
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Centres Alumnat Centres Alumnat 

CEIF Creu Alta 128 Llar d’infants els Àngels 73 

  

 

 Si a aquestes dades afegim les de l’alumnat en centres privats1, a Sabadell un 37,6% 

dels nens de 0 a 3 anys estan escolaritzats en escoles bressol del nostre municipi. Quan 

analitzem únicament el grup de 2 a 3 anys, el percentatge d’infants escolaritzats 

augmenta significativament, fins a un 60,5%. 

 

 La distribució de l’alumnat per tipus de centre és d’un 45,5% en centres públics i un  

54,5% en privats. Des de la posada en marxa de les dues primeres escoles bressol 

municipals al curs 1998-99 fins al curs 2018-19 s’ha incrementat considerablement el 

percentatge d’alumnes atesos a les escoles bressols municipals: d’un 5% s’ha passat al 

45,5% actual. 

 

1.2     

(38 centres públics i 23 privats sostinguts amb fons públics) 

 

Un total de 21.113 alumnes començaran les classes en aquesta etapa educativa, el que 

suposa un descens de 319 alumnes en relació al curs passat. 

 

En relació als alumnes matriculats a P3, el total ha estat 2.118 (6 alumnes menys que el 

curs passat i 2 grups menys). 

 

 L’alumnat total escolaritzat es distribueix en un 62,0% en centres públics, 13.088 

alumnes i un 38,0% en centres concertats, 8.023 alumnes, percentatge una dècima més 

alt en els centres públics respecte al del curs anterior. 

 

 Entre l’alumnat de P-3, el 63% opta per l’escola pública. D’aquests, el 62% ho fan per un 

centre públic de la seva àrea de proximitat i la resta per centres públics d’altres zones de 

la ciutat.  

 

 L’alumnat de fora de Sabadell s’ha mantingut força estable els darrers 10 anys, sempre al 

voltant d’un 7 - 9%. Les principals localitats són de major a menor nombre d’alumnes: 

Barberà, Sant Cugat, Sant Quirze, Castellar, Terrassa, Cerdanyola, Badia, Sentmenat, 

                                                 
1 Dades del curs 2018-2019 
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Polinyà i Rubí. Són els centres concertats els que acullen majoritàriament aquest alumnat, 

ja que el percentatge en el cas dels públics és d’un 1,2%, mentre que en els concertats es 

troba al voltant d’un 18%. 

 

1.3  

 (1 centre públic i 2 privats sostinguts amb fons públics)  

 

Els centres d’Educació especial atenen alumnat de Sabadell i d’altres municipis propers, ja 

que aquestes escoles tenen un àmbit territorial més ampli. Són uns 360 alumnes, dels quals 

130 estan en centres públics i 230 en concertats. Són dades del curs 2018-19 (no es 

preveuen variacions significatives). 

 

1.4  

(16 centres públics, 25 privats sostinguts amb fons públics i 3 privats)  

 

a) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)  

 Es posa en marxa l’institut Narcisa Freixas i Cruells, amb dues línies de 1r d’ESO, a la 

zona sud: c/ de Miquel Servet, 19. 

 

 Es preveu un total de 10.340 alumnes per a aquest curs, el que suposaria un augment 

de 325 en relació al curs passat. La matrícula del 1r d’ESO és de 2.645, molt similar a la 

del curs anterior. La ràtio d’aquest nivell és de 27,8, 1,4 punts menys que l’any passat, 

disminució propiciada per l’inici d’activitats del nou institut. 

 

 L’alumnat total escolaritzat en aquest nivell, es distribueix en un 53,8% en centres 

públics i un 46,2% en centres concertats.  

 

 Les dades de població de residència són força estables els darrers 10 anys. Els alumnes 

residents a altres municipis representen el 9,8% en aquest nivell educatiu. En els centres 

públics és l’1,3%, mentre que en els concertats es mou al voltant del 19%. Les principals 

localitats de residència de major a menor nombre d’alumnat són: Barberà, Sant Cugat, 

Sant Quirze, Terrassa, Castellar i Badia. 

 

El creixement demogràfic iniciat el 2002 ha arribat al seu màxim pel que fa als cursos de l’ESO. 
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b) BATXILLERAT 

 

Uns 2.750 alumnes iniciaran les classes el curs 2019-20, tot i que cal dir que les dades són 

provisionals i podrien pujar, atès que durant els primers dies de setembre els centres ajusten 

les dades de matrícula. La distribució entre centres és del 59% en públics i 41%  en centres 

privats o concertats. 

 

Aquestes dades mostren un descens de 200 alumnes en relació a l’any passat.  

 

c) FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

Hi ha un total d’11 centres que imparteixen cicles formatius, 6 de públics i 5 de privats o 

concertats, en els quals segons les últimes dades disponibles, uns 4.300 alumnes faran 

estudis de formació professional el curs 2019-20 (inclosos els d’Arts plàstiques i disseny). 

Són 250 menys que l’any passat. 

 

La distribució aproximada entre tipus de centres és del 75% en públics i el 25% en centres 

privats.  

 

En conjunt, de les 21 famílies professionals possibles, a Sabadell s’ofereixen cicles 

formatius de les 17 famílies següents: Activitats físiques i esportives, Administració i gestió, 

Arts gràfiques, Comerç i màrqueting, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, 

Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Imatge i so, Imatge personal, Indústries 

alimentàries, Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Sanitat, Serveis 

socioculturals i a la comunitat, Tèxtil, confecció i pell i Transport i manteniment de vehicles. I 

de 2 famílies dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: Disseny gràfic i Arts aplicades a 

la indumentària. També s’imparteix un cicle de la família dels Ensenyaments esportius de 

règim especial. 

 

S’hi ofereixen 24 cicles de grau mitjà (23 de règim general i 1 de règim especial) i 26 de grau 

superior, distribuïts en 5 centres públics i 5 privats/concertats (no inclosos els d’Arts 

plàstiques i disseny). Ha deixat d’oferir-se el cicle de grau superior de Comerç internacional. 

 

A banda, s’han afegir els 3 cicles de grau superior d’ensenyaments artístics a l’Escola 

Municipal d’Art Illa.  
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Cal tenir en compte que la formació professional és una oferta molt dinàmica. A destacar 

que, des del curs 2006-07 fins ara, s’han implantat 17 nous cicles a la ciutat. 

 

 

1.5  

 

A l’inici del curs 2019-20, 189 alumnes estan matriculats al Conservatori de Grau 

Professional i 523 a l’Escola Municipal de Música. Es tracta d’un número d’alumnes similar 

al del curs passat, que ocupa tota l’oferta educativa amb diferents programes, als quals 

encara es poden realitzar inscripcions. Aquesta oferta formativa es complementa amb els 

programes comunitaris que es desenvolupen a diferents escoles de primària : el projecte de 

Guitarra i Percussió en horari lectiu a escoles del Nord amb 200 alumnes i el projecte de 

Cant  Coral al migdia a escoles de PEE amb més de 100 alumnes. 

 

 

1.6        

 

L’Escola Illa, l’escola d’art i disseny de Sabadell, iniciarà el curs 19-20 amb 138 alumnes als 

Cicles formatius de Gràfica Publicitària, Etilisme d’indumentària i Il·lustració. Són 3 més que 

l’any passat. Pel que fa a l’oferta no reglada, es manté la variada oferta de tallers d’art per a 

tots els públics dels cursos anteriors. Aquests tallers són de caràcter quadrimestral. En total 

s’oferiran al llarg del curs 317 places per als diferents tallers d’art (matrícula oberta). 

 

1.7              Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell 

 

Al llarg del mes de setembre es realitza la matriculació a l’Escola Oficial. El total del curs 

2018-19 era de 1.699 estudiants (119 menys que el 2017-18). La distribució per idiomes: 

940 alumnes d’anglès (55,3%), 282 d’alemany (16,6%), 412 de francès (24,2%) i 58 de 

català (3,8%).  

 

1.8  

 

Les escoles de formació de persones adultes ofereixen: 
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a) Formació reglada 

 

- Cursos de Formació instrumental: Són ensenyaments que ofereixen una formació 

general de nivell bàsic, que prepara per a desenvolupar el nivell cultural i permet obtenir el 

Certificat de formació instrumental, que facilita l'accés a altres estudis. 

 

- Cursos de Graduat en Educació Secundària: Adreçats a les persones que vulguin 

completar els ensenyaments bàsics i un cop assolits, obtenir el títol de Graduat en Educació 

Secundària (GES). 

 

b) Formació no reglada 

 

- Preparació per a les proves d'accés: Els centres ofereixen la preparació necessària per a 

superar la prova d'accés a Cicles formatius de grau mitjà, Cicles formatius de grau superior i 

a la Universitat, i poder així continuar la formació. 

 

- Altra formació no reglada: Aquestes activitats, que s’ofereixen en 3 nivells, tenen com a 

objectiu que l'alumnat assoleixi competències en informàtica, llengua catalana, llengua 

castellana i en una llengua estrangera per desenvolupar-se en la societat actual.  

 

Durant el curs 2018-19, 1.752 alumnes van cursar algun tipus de formació a les escoles 

d’adults (263 menys que el 2017-18). L’oferta dels ensenyaments per al curs 2019-20 és 

similar a la del curs passat però no hi ha dades disponibles, ja que alguns centres 

convoquen un període extraordinari de matriculació durant el mes de setembre.   

 

 

 

 


