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Els ajuntaments dins el Servei d'Educació de Catalunya:
reptes de les polítiques educatives locals en l'horitzó 2020
Any 2015

Sabadell
Any 2015

Dades generals 2015

El projecte: Mesures per promoure la continuïtat dels
estudis postobligatoris

Piràmide de població 2015

Comarca: Vallès Occidental
Població: 207.814
10 % de població estrangera
Taxa d’atur registrat: 16%

De 80 a 84 anys

Objectius

de 70 a 74 anys

•

De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
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•

De 40 a 44 anys

Participar en la planificació per disposar d’una oferta educativa que cerqui
l’equilibri entre les necessitats de l’alumnat i del món laboral.
Desenvolupar accions d’orientació educativa destinades a les diferents tipologies d’alumnat per facilitar itineraris educatius amb major probabilitat d’èxit.

De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys

Programes d’actuació

De 10 a 14 anys

•

De 0 a 4 anys
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Dades educatives bàsiques
Població en edat escolar

Ensenyaments al municipi. 2014-2015

0-2 anys

6.384

Ensenyaments al municipi

3-5 anys

7.132

Primer cicle d’educació infantil

30

2.287

6-11 anys

14.048

Segon cicle d'educació infantil

61

7.213

12-15 anys

8.217

Primària

61

14.651

16 -17 anys
(Padró 2015)

3.973

Educació secundària obligatòria (ESO)

36

8.989

Batxillerat

19

2.913

Cicles formatius de grau mitjà

9

2.386

Cicles formatius de grau superior

9

1.774

Educació especial

3

329

Escoles de música

3

1.185

Centres de formació de persones adultes

5

2.333

Centres municipals
Centres de titularitat municipal

•
•

Centres Alumnat

PFI amb participació municipal. 2014-2015
Centres

Programes de formació i inserció

Alumnat

Escoles bressol

11

Plans de transició al treball (PTT)

31

Escoles de música

1

Plans d’iniciació professional (PIAP)

36

•

•
•

Proposar, promoure o facilitar el desenvolupament de l’oferta educativa en el
marc de les taules de planificació.
Desenvolupar programes formatius tipus PFI, formació ocupacional...
Coneixement d’oficis: programa que promou el coneixement de determinats
oficis a partir de l’execució pràctica dels mateixos amb l’objectiu de desvetllar
l’interès per continuar aprenent i afavorir la descoberta de capacitats i potencialitats de cada alumne.
POSA-t’hi: Programa d’orientació, acompanyament i seguiment de l’alumnat
que finalitza els estudis sense l’obtenció del graduat escolar amb l’objectiu que
s’incorpori a alguna proposta formativa que li permeti en el futur la continuació
dels estudis reglats o no reglats o si més no la incorporació al mercat laboral
amb major preparació.
Jornades d’informació i orientació sobre l’oferta formativa i les sortides professionals dels cicles de grau mitjà i superior i l’oferta educativa universitària.
Tàndem família-escola programa que dóna suport als instituts per incloure
accions que promoguin la major implicació de les famílies en el procés educatiu
dels infants i els orientin en el seu paper.

