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DADES DE MATRICULACIÓ  
 

 

A partir del dia 6 de setembre iniciaran el nou curs escolar 31.520 nens i nenes, en el tram 

que va d’escola bressol (en la seva oferta pública) fins a 4t d’ESO (oferta global): 1.196 

infants a les escoles bressol públiques, 19.527 als centres de 2n cicle d’educació infantil (P3, 

P4 i P5) i primària i 10.797 als centres d’educació secundària obligatòria. En total 446 menys 

que el curs anterior, seguint la tendència decreixent dels últims anys. 

  

Etapa educativa 
Curs  

2019-2020 

Curs  

2020-2021 

Curs  

2021-2022 

Curs  

2022-2023 

Diferència 

2022-2023 vs 

2021-2022 

Escoles bressol públiques  1.136 1.019 1.088 1.196 108 

Infantil i primària 21.254 20.822 20.075 19.527 -548 

Alumnat de P3 2.149 1.983 2.043 1.753 -290 

Secundària Obligatòria 10.376 10.711 10.803 10.797 -6 

Alumnat 1ESO 2.673 2.716 2.646 2.547 -99 

Total 32.766 32.552 31.966 31.520 -446 

 

 

A continuació analitzem les dades en les diferents etapes. 

 

1. 1r CICLE EDUCACIÓ INFANTIL: ESCOLES BRESSOL 

(11 centres municipals, 1 de la Generalitat i 25 privats) 

 

El curs 2022-23 s’escolaritzaran en escoles bressol públiques 1.196 infants, són 108 més 

que a l’inici del curs 2021-22, xifra que a més també supera els infants matriculats a l’inici 

del curs 2019-20, curs que es pot agafar com a referència per similitud, al ser anterior a la 

pandèmia. 
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Les dades per centre són les següents (matrícula a 01/09/2021 i a 01/09/2022): 

Centres 
Alumnat  

2021-22 2022-23 

EBM Calvet d'Estrella 67 66 

EBM Joan Montllor 51 59 

EBM La Romànica 52 66 

CEIF Andreu Castells 81 81 

CEIF Arraona 104 127 

CEIF Can Llong 119 127 

CEIF Can Puiggener 80 119 

CEIF Creu Alta 126 127 

CEIF El Vapor Buxeda 124 127 

CEIF Espronceda 102 107 

CEIF Joaquim Blume 114 126 

Llar d'infants els Àngels 68 64 

Total general 1088 1196 

 

 

La novetat d’aquest curs 2022-23 és la gratuïtat de l’escolarització del curs EI2 a les escoles 

bressol públiques, fet que ha motivat que d’inici s’hagin pogut oferir 4 grups més en aquesta 

franja d’edat. 

 

Si tenim en compte també l’escolarització en escoles bressol privades1, del total d’infants de 

0-3 de Sabadell la taxa d’escolarització ha anat incrementant els darrers anys, a excepció 

del curs 2020-21 que va tenir una davallada, recuperant-se el curs 2021-22. 

                                                                 

1 Darreres dades del curs 2021-2022 
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Del total d’infants escolaritzats en l’etapa 0-3 anys a Sabadell un 51,4% estan escolaritzats 

en escoles bressol públiques del nostre municipi, percentatge que s’ha anat incrementant en 

els darrers anys. 
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2. 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL (P3,P4,P5) i EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA 

(38 centres públics, 23 privats concertats) 

 

Un total de 19.527 alumnes començaran les classes en aquestes etapes educatives, el que 

suposa un descens de 548 respecte a les dades del curs passat d’inici de curs.  

En relació als alumnes matriculats a P3, el total ha estat 1.753 (290 alumnes menys que a 

principis del curs passat). 

L’alumnat total matriculat es distribueix en un 61,77% en centres públics, 12.061 alumnes i 

un 38,23% en centres concertats, 7.466 alumnes, percentatges similars als del curs anterior.  

 

3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 

(38 centres públics, 25 privats concertats  3 privats  

 

Es preveu un total de 10.797 alumnes per a aquest curs, el que suposa una xifra molt similar 

a la del curs passat (6 alumnes més). La matrícula del 1r d’ESO és de 2.547 alumnes, 99 

menys que la del curs anterior (2.646), el que suposa un canvi respecte a la tendència 

global.  

L’alumnat total matriculat a ESO, es distribueix en un 56,31% en centres públics i 43,69% en 

centres concertats, i tot i que són dades molt similars a les del curs passat, es manté la 

tendència de creixement de l’escola pública respecte la concertada (el curs passat les 

proporcions eren del 56% pública i el 44% concertada).   

 

 

 

4. BATXILLERAT 

(12 centres públics i 7 privats) 

 

Uns 2.243 alumnes iniciaran les classes el curs 2022-23, xifra inferior a la del curs anterior 

(2.567) tot i que cal dir que les dades són provisionals i podrien variar durant aquest mes de 

setembre ja que els centres acaben d’ajustar les dades de matrícula.  
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5- FORMACIÓ PROFESSIONAL  
 

5.1-FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL DEL SISTEMA EDUCATIU (FPI) 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I CICLES FORMATIUS DE GRAU 

SUPERIOR: 

De CFGM: 5 centres públics i 6 privats 

De CFGS: 5 centres públics i 7 concertats  

 

De CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ: 3 centres públics) 

 

Com a novetats en l’oferta: 

- De CFGM: L’Ins. Castellarnau presenta : Farmàcia i parafarmàcia. 

- De CFGS:  l’Ins. Agustí Serra ofereix un nou cicle d’Automatització i robòtica 

industrial i l’Ins Escola Industria un altre d’Administració i Finances (gestor 

d’assegurances). 

- Aquest curs s’inicien 5 cursos d’especialització a 3 centres públics: Ins. 

Castellarnau, Ins. Escola Industrial i l’Ins. Sabaadell. 

Concretament: 

 L’Ins. Castellarnau n’ofereix 2: El cultiu cel·lular i Manteniments d’híbrids i 

elèctrics. 

 L’Ins. Escola Industrial n’ofereix 2: Fabricació additiva i Fabricació intel·ligent. 

 I l’ Ins. Sabadell n’ofereix en la seva oferta 1: Desenvolupament de vídeojocs i 

realitat virtual. 

No podem presentar les dades d’aquest curs ja que encara és període de matrícula,  

 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

1 centre públic municipal 
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L’Escola Illa, l’Escola d’Art i Disseny, iniciarà el curs 2022-23 amb 134 alumnes als 3 

cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny que manté en la seva 

oferta: estilisme d’indumentària, gràfica publicitària  i Il·lustració. Respecte el curs 2021-22, 

es matricularan 14 alumnes més. 

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.  

ENSENYAMENTS ESPORTIUS 

1 centre públic i 1 centre privat 

Encara no disposem de les dades definitives. 

 

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB) 

Com a novetat hi ha un centre. públic que el curs 2022-23 l’oferirà: L’Ins. Escola Industrial. 

Concretament el de Serveis administratius. 

 

ITINERARIS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA (IFE) 

El centre públic de l’Agustí Serra ofereix l’itinerari d’ Auxiliar en manteniment d’instal·lacions 

esportives. 

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 

6 centres públics (1 d’ells municipal) 

4 centres privats (2 d’ells adaptats) 

Com a novetat per al curs 2022-23 hi ha un nou PFI a Sabadell d’ auxiliar de muntatge i 

manteniment d’equips informàtics. 

 

5.2- FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (FPO) 

Hi ha 8 centres que l’oferiran aquesta formació totalment subvencionada, des de certificats 

de professionalitat fins a carnets professionals entre d’altres. 
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El curs 2021-22 es van oferir 47 cursos però encara no es disposa de les dades 

actualitzades per al proper curs. 

 

6- ESCOLA D’ADULTS 

(4 centres de formació de persones adultes) 

 

Durant el curs 2021-22, 1.604 alumnes van cursar algun tipus de formació a les escoles 

d’adults (formació reglada i no reglada), amb un increment respecte el curs anterior (al 2020-

21 van ser 1.449 alumnes), curs que havia tingut una davallada degut a la situació de 

pandèmia que va condicionar la oferta de places. Tot i la recuperació d’alumnat, aquesta 

xifra és encara inferior a la del curs 2019-20 (van ser 1.750 alumnes). 

 

L’oferta dels ensenyaments per al curs 2022-23 és similar a la del curs passat i no hi ha 

dades disponibles de matrícula. 


