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Iniciatives en marxa 
per la transformació educativa
al servei de l’alumnat 

1. BAIXADA DE RÀTIOS A INFANTIL
Menys alumnes per aula
– A infantil 3 reduïm les ràtios a 20 alumnes per aula.
– Aquesta mesura s’anirà estenent de forma progressiva a la resta de cursos.

2. ESCOLARITZACIÓ GRATUÏTA DE 0 A 3 ANYS
Escolarització gratuïta a les escoles bressol públiques
– La gratuïtat de l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys en els centres públics comença  

a aplicar-se el curs vinent.
– A partir de setembre de 2022 s’aplicarà a infantil 2.
– L’objectiu és estendre aquesta mesura a tota l’etapa de 0 a 3 anys.

3. DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA DE L’ALUMNAT
Per combatre la segregació escolar
– A partir del curs vinent es farà una distribució equilibrada de l’alumnat en situació de vulnerabilitat,  

als centres públics i concertats, amb acompanyament econòmic des del primer alumne.
– L’objectiu és evitar escoles segregades.

4. INCREMENT DE L’OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
La formació professional és una prioritat d’aquesta legislatura
– El creixement de l’oferta per a l’any que ve serà superior al dels darrers cinc anys.
– Garantim plaça a l’alumnat de continuïtat de quart d’ESO.

5. AVANÇAMENT DE L’INICI DEL CURS ESCOLAR
Per beneficiar l’alumnat
– Avancem cinc dies l’inici de primària i tres dies l’inici de secundària. 
– L’objectiu principal és beneficiar l’alumnat escurçant el període de l’estiu i, alhora, donar resposta  

a una demanda de les famílies.
– Aquesta mesura facilita la conciliació familiar i respecta els drets laborals dels mestres.
– L’alumnat farà el mateix horari al setembre que la resta de mesos de l’any, de forma gratuïta.

 6. NOUS CURRÍCULUMS DE PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT
Transitorietat de tres anys per aplicar-los
– Els nous currículums educatius fomenten que l’aprenentatge sigui més transversal i per competències,  

i que els centres tinguin més autonomia pedagògica.
– Els centres educatius tindran tres anys per aplicar progressivament els canvis dels nous currículums.

7. NO RENOVACIÓ DEL CONCERT AMB CENTRES QUE SEPAREN PER SEXE
Equitat i coeducació
– No renovem els concerts amb els centres que separen nens i nenes a les aules.

8. FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA 
Un repte al qual donem resposta
– Elaborarem un decret que enforteixi el model d’escola catalana i protegeixi jurídicament les 

direccions dels centres i els seus projectes lingüístics, amb el màxim consens polític, social  
i pedagògic.

– Despleguem el Pla d’impuls del català a fi d’incrementar el seu ús social als centres educatius.




