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En aquesta Nota Informativa fem una anàlisi de les dades disponibles respecte l’Estadística de
l’Ensenyament del curs 2020-2021(*). Aquesta estadística aporta informació quantitativa i
qualitativa d'alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells
educatius no universitaris.

Pel que fa a una primera anàlisi pel conjunt de la comarca (i Catalunya, de fet), s’observa un
decreixement  generalitzat de la xifra d’alumnes, bàsicament per la pèrdua de matrícules als
cicles d’educació infantil de primer cicle i l'educació primària, que no es compensa amb
l'augment d'alumnes en les etapes secundàries, on els increments són menors que el curs
passat. 

Pel que fa a l’evolució de les dades (**), a Catalunya, la taxa de graduació a l’ESO ha passat del
71,5% l’any 2000 al 89% el 2019 (un dels progressos més ràpids dels països que conformen
l’OCDE), mentre que la taxa d’abandonament prematur ha baixat de 29,7% al 19% per al
mateix període.

Aquesta nota sobre matrícula als centres d'ensenyament de la comarca també es complementa
amb les altres dades, descatant les relatives

- A la nota també analitzem dades de nivell d'estudis a nivell municipal, a partir de l'estudi de
l'estadísitca d'Estadística d’Estudis de la població, (dades actualitzades a l’any 2019).

- Inserció laboral en l'àmbit dels estudis professionals 2021(***), informe que anualment
actualitza la Cambra de Comerç i el Departament d’Educació i que ens aporta dades respecte als
cicles educatius en l’àmbit de la formació professionals, cada cop més demanats i la seva vinculació
amb el món laboral.

- resum de dades de serveis relatives als serveis gestionats des de l'àrea d'Eduació del Consell
Comarcal (Transport escolar  i Menjadors escolars)
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Primeres dades del curs 2021-2022

Malgrat que encara no es disposen de dades a nivell comarcal i municipal relatives al curs actual, sí
que disposem de les primeres dades pel conjunt català i els serveis territorials existents,  que en
termes globals no es diferenciaran del que trobarem analitzant les dades de la nostra comarca.

A Catalunya, el curs 2021-2022 es registra un total de 1.232.587 alumnes, uns 865 alumnes més
que el curs anterior. Per estudis, s'ha produït un decreixement en el nombre d'alumnes en
educació infantil i primària i un augment en la resta de nivells de règim general, especialment als
cicles de grau mitja i superior, com veiem també el curs anterior.

Els serveis territorials amb més alumnes són els de la ciutat de Barcelona, amb 236.483 alumnes, el
Vallès Occidental, amb 163.273, i el Maresme-Vallès Oriental, amb 142.173 alumnes, que es manté
així com el tercer àmbit català amb més alumnat.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notes: 
(*)https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/
(**) César Coll i Bernat Albaigés (Coord.): Anuari 2020. L'estat de l'educació a   Catalunya, Fundació Bofill, any 2021
(***)https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-
laboral/insercio-lboral-2021.pdf

Al llarg d’aquesta Nota Informativa analitzarem les dades del curs 2020-2021, que són les que
tenim disponibles en la seva totalitat, això ens permet fer la comparativa amb el curs anteriors. En
termes generals ja podem avançar que la tendència que es dibuixa aquest curs actual de
creixement de l’alumnat a partir de secundària i pèrdua d’alumnat als cicles inferiors és una
tendència que es confirma en els darrers anys i s’aguditzarà els propers cursos. Els canvis en
l’estructura demogràfica i la dinàmica migratòria són elements claus per tal d’entendre dinàmica
aquesta evolució i la variació en el nombre de matrícules de l’alumnat a la comarca i al conjunt
català.
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Educació Infantil de primer cicle. Hi ha un total de 75 centres que ofereixen Educació Infantil
de primer cicle a la comarca, dels quals un 61% d’aquests és de titularitat pública. Respecte
l’any anterior, l’oferta de centres educatius ha augmentat en un centre, d’àmbit privat.

Estadística de l'ensenyament, escolarització i èxit escolar (****)

Les dades del Departament d’Educació analitzades en aquest estudi fan referència a les que
componen els ensenyaments de règim general. Aquest inclou l’Educació Infantil, la Primària,
l’Especial, l’Educació Secundària Obligatòria i els estudis postobligatoris. Concretament, s’analitza la
informació referent als centres educatius, el personal docent, a l’escolarització dels alumnes i a
l’èxit escolar. Els altres ensenyaments que formen part del sistema educatiu són l’Educació de
règim especial i el de persones adultes. Al Vallès Oriental es cobreixen tots aquests nivells.

Els centres educatius es classifiquen segons el nivell que imparteixen i la seva titularitat; pública o
privada. Per tant, podem analitzar la distribució a la comarca dels centres per cada nivell educatiu
segons la seva titularitat, si és públic o privat. Els centres públics es poden classificar en Centres
d’Educació Infantil i Primària (CEIP), els Instituts d’Educació Secundària (IES) i els centres d’Educació
Especial (EE). També es troben centres exclusius d’Educació Infantil (de 0 a 5 anys), Infantil i
Primària (3 a 12 anys), Secundària (12 a 16 anys), d’estudis postobligatoris (16 a 18 anys), centres
que inclouen tots els anteriors i centres d’Educació Especial.  Al Vallès Oriental, set de cada deu
centres són de titularitat pública. 

La distribució dels centres educatius al Vallès Oriental és la següent:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(****) La distribució i localització dels centres d’Educació al Vallès Oriental es pot consultar a:  http://mapaescolar.gencat.cat/
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Educació Infantil de segon cicle i Primària.  Al Vallès Oriental són 122 centres que
ofereixen Educació Infantil de segon cicle i Primària, un 81,1% dels quals són públics.
Respecte l’any anterior, l’oferta es manté igual.

Educació Secundària Obligatòria. Hi ha un total de 64 centres que ofereixen Educació
Secundària Obligatòria al Vallès Oriental (el 67,2% són públics). El total de centres es manté
com el curs anterior.

Educació post obligatòria. Al Vallès Oriental, 37 centres ofereixen Batxillerat, un centre
públic menys que l’any passat, tot i que en percentatge l’oferta pública segueix suposant el
80% del total. Els Cicles Formatius de Grau Mitjà es poden cursar a 23 centres (el 70% són
públics). Per l’altra banda, 20 centres ofereixen Cicles Formatius de Grau Superior, dels quals
el 60% d’aquests són públics.

Educació Especial. 5 centres, un més que l’any passat,  ofereixen Educació Especial. Tots ells
són de titularitat pública, tal i com ja veiem en els cursos anteriors.

PFI, la formació inicial s’ofereix a 15 centres de la comarca. Respecte l’any passat s’ha
perdut oferta de PFI a l’àmbit privat on hi ha un centre menys. En termes globals però l’oferta
pública d’aquest sector segueix suposant més del 66% del total de centres.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4) La distribució i localització dels centres d’Educació al Vallès Oriental es pot consultar a:  http://mapaescolar.gencat.cat/
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Centres Educatius del Vallès Oriental segons titularitat

Març 2022

Distribució dels centres educatius segons nivell educatiu i titularitat

Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació
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Distribució del personal docent segons nivells educatius i titularitat del centre

El volum i la distribució de personal docent depèn del nombre de centres educatius i la seva
distribució en un territori. A la comarca hi ha més personal docent en centres de titularitat
pública i en termes globals veiem que el creixement del nombre de docents se centra més
en els ensenyament secundaris, amb un increment més notable entre el sector públic que el
privat. 

Els cicles infantils, especialment de primer cicle (0-3 anys) són els que mostren una major
davallada de professionals (-28 professionals en termes globals, 19 al sector públic i 9 al privat) ,
ja que aquí es veu clarament en la pèrdua d’efectius entre la població infantil, vinculat als canvis en
l’estructura demogràfica. Pel que fa a l’Educació Infantil de segon cicle i Educació primària la
pèrdua de professional al sector públic també és important.

A l’Educació secundari i Educació especial si que el personal docent s’ha incrementat,
especialment al sector públic, com dèiem abans.

Durant el curs, es van registrar un total de 73.616 matrícules (per sota de les 75.975 matrícules del
curs passat), 57.791 alumnes en centres de titularitat pública i 15.825 en centres privats. Així, el
descens relatiu en la xifra d’alumnat a la nostra comarca va ser del -3,1%, -2.359 matricules menys
que el curs anterior.

Al sector públic la pèrdua total de matricules  va ser de -1.865 i al sector privat de -494. Cal tenir en
compte que la majoria d’alumnat es concentra al sector públic per això aquest també registra una
major pèrdua: així, els centres de titularitat pública concentren el  79% davant el 21% matriculat en
centres privats, percentatge pràcticament similar al dels anys anteriors.

ESTADÍSTICA DE L'ENSEYAMENT,
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Pel que fa a les dades en conjunt, com vèiem es va registrar una pèrdua del 3,1% respecte l’any
passat, pèrdua que va afectar sobretot a l’Educació infantil i primari, tant al sector públic com
privat.

L’augment en el nombre de matrícules es va registrar entre l’alumnat de Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau mig. A l’ESO aquest curs és el primer que observem una lleugera pèrdua
d’alumnat (-168 matrícules) i també, en menor mesura, als cicles formatius de grau superior (-50
matrícules). Concretament, és a l’Educació Infantil de primer cicle on es concentra un descens
major, del -24%.  A Educació primària el descens supera el 3% i a educació infantil de segon cicle
el percentatge de descens tot just supera el 2%. Aquests tres nivells serien els més afectats per
la pèrdua de matrícules.
.

Alumnat segons nivells i titularitat del centre. Vallès Oriental

Alumnat segons nivells i titularitat del centre. Vallès Oriental

Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació
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Des del curs 2005-2006 els nivells de matriculació de l’alumnat d’Educació Infantil s’havien anat
incrementant de forma constant fins arribar al màxim, al voltant dels 20.000 alumnes el curs
2011-2012. A partir d’aquest curs, les dades van començar a dibuixa una tendència a la baixa,
situant-se aquest darrer curs per sota dels valors registrats a l’inici d’aquest període.

L’evolució de les xifres en Educació Primària pateix una evolució relativament semblant, amb un
ascens continuat durant el decenni 2005-2015 i a partir d’aquí la tendència és decreixent, tot i que
de forma moderada.

 El que es rellevant (i mostra molt bé les recents tendències demogràfiques i com el canvi en la
natalitat influeix a nivell educatiu) és la tendència de matrícules a l’ESO, que partint d’uns
nivells al voltant dels 15.000 alumnes el curs 2005-2006, comencen a decaure a partir del curs
2014-2015, deixant en evidència la pèrdua d’efectius per la base (població infantil escolaritzada
en els primers cursos educatius) i com en aquests darrers cursos hi ha una estabilització de les
dades, estabilització que aquest darrer curs fins i tot dibuixa un petit descens.             

Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació
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També, com ja hem dit, la matrícula a estudis postobligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius)
mostra cert alentiment aquest darrer curs, amb una frenada en el creixement per la lleugera
pèrdua d’alumnat a Cicles de grau superiors. Al Batxillerat s’han registrat un total de 5.018
alumnes,pràcticament una cinquantena més d’alumnes que l’any passat però, sobretot, un més
17% d’alumnes que el curs 2005-2006. El mateix passa, i encara amb més força, a nivell de cicles
formatius (especialment els de grau mitjà) , tot i la lleugera frenada d’enguany amb els cicles
superiors.

Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació
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És interessant observar el canvi de tendència entre els Cicles Formatius i Batxillerat que s’ha
donat en aquest interval temporal (del 2005-2006 al 2020-2021). En els primers anys analitzats la
tònica general es definia per una major quantitat d’alumnes de Batxillerat que de Cicles
Formatius. A partir del curs 2010-2011 la situació es va invertir amb l’augment progressiu de les
matriculacions en Cicles Formatius, sobrepassant les registrades en estudis de Batxillerat.
Aquest augment de demanda dels cicles també està molt vinculat a les expectatives i la relació
amb el món laboral. A la darrera part de l’estudi ho analitzem de forma més detallada.

Alumnat d’origen estranger a l’Educació secundari

El 6,17% d’alumnat d’ensenyaments secundaris és d’origen estranger. És rellevant destacar que
dels 1.616 alumnes estrangers que van estudiar a la comarca durant el curs 2019-2020, una
bona majoria (més del 80%) ho fa en centres de titularitat pública. D’altra banda, del total
d’alumnat matriculat en centres públics, el 6,60% és estranger, en canvi aquesta xifra disminueix
fins al 4,64% en centres de titularitat privada.
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Alumnat d’origen estranger en centres d’Educació secundari

Per últim, la presència d’alumnes d’origen estranger al Vallès Oriental ha anat disminuint
al llarg dels cursos. Aquesta tendència a la baixa va començar al curs 2010-2011, i actualment,
s’ha registrat el pes percentual del total d’alumnes estrangers més baix dels últims 12 anys. Cal
observar també que la diferència entre percentatge d’alumnes d’origen estranger que estudien
en centres públics i privats s’ha reduït. Amb una diferència màxima que es va registrar el curs
2009-2010 de pràcticament 7 punts percentuals, aquesta tendència s’ha anat reduint i
actualment se situa en poc més de 2 punts percentuals.

De fet, l’evolució de les dades indiquen que l’evolució de l’alumnat estranger al sector públic ha
estat més sensible al cicle econòmic mentre que l’escolarització d’alumnat estranger al sector
privat ha mantingut una lleugera tendència positiva sostinguda al llarg del temps.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D’acord amb l’evolució del creixement migratori, la proporció d’alumnat estranger les dues darreres dècades ha estat especialment sensible al
cicle econòmic. Del curs 2000-2001 al curs 2008-2009, en un context de creixement econòmic, el sistema educatiu català va experimentar un
augment sostingut de l’escolarització d’alumnat estranger, fins al punt de ser un dels sistemes educatius amb un major impacte del fet
migratori a escala estatal i europea, essent un dels àmbits amb una taxa de creixement migratori, un percentatge de població infantil
estrangera i un pes de l’alumnat estranger als ensenyaments obligatoris més elevats.
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Evolució l'alumnat d'origen estranger als centres de secundària i estudis postobligatoris 
Des del curs 2005-2006. Vallès Oriental 
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Avaluació i èxit escolar de l’alumnat

Les dades publicades pel Departament d’Educació permeten calcular l’èxit escolar a partir de
l’alumnat que promociona el curs i del total d’alumnat avaluat. Aquesta xifra es pot calcular de
dues maneres diferents. La primera només té en compte els alumnes que promocionen el
curs sense matèries o assignatures pendents. La segona concepció permet obtenir una visió
més general, ja que inclou l’alumnat que ha promocionat el curs amb alguna assignatura
pendent. Evidentment, el segon mètode de càlcul proveeix uns resultats d’èxit escolar més
elevats en tots els cursos.

La mitjana d‘èxit escolar a la comarca està per sobre el 90% en la majoria dels cursos,
exceptuant la taxa masculina a 3r i 4t d’ESO.  Cal remarcar en aquest àmbit que les dades ens
corroboren un aspecte que sempre s’ha dit, que l’èxit escolar femení és superior al masculí
en tots els cursos, i amb una diferència que es fa més notable a 4rt curs. El curs que registra
les taxes d’èxit més elevades és a 1r d’ESO, on les noies registren un 97% d’èxit escolar i els
nois el 93%. A 4rt d’ESO l’èxit escolar de les noies també repunta respecte cursos anteriors.
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Comparat amb el territori català,  Vallès Oriental registra uns percentatges superiors en tots
els cursos, pel que fa l’èxit escolar. Si analitzem les dades de la comarca respecte al conjunt
català, veiem que la comarca presenta xifres força similars pel que fa a l’èxit escolar als nivells
d’ESO, tot i que és a 4rt d’ESO on les diferències són majors, pràcticament de 2 punts
percentuals. De fet, l’èxit escolar a 4rt d’ESO és el que registra un percentatge inferior al conjunt
català i en el cas del Vallès Oriental en canvi es registra, aquest darrer curs un creixement
important respecte el curs anterior, com podem apreciar al gràfic.

Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació
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Pel que fa a l’evolució, tant l’èxit escolar femení com el masculí s’ha anat incrementant des
del curs 2005-06 fins l’actual. En el cas de l’alumnat femení del Vallès Oriental l’èxit ha
augmentat 10 punts percentuals i el masculí 14 punts percentuals. 

Pel que fa a l’evolució de l’èxit escolar a 4rt d’ESO, l’evolució al Vallès Oriental segueix
pràcticament la mateix la tendència que al conjunt català i de fet, les dades comarcal són
lleugerament superiors durant tot el període analitzat. Els darrers cursos s’aprecia un una
millora més accelerada de la taxa d’èxit escolar al conjunt català, però encara la situació a la
comarca és lleugerament més favorable.
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Pel que fa a la taxa de repetició a l’ESO, veiem que aquesta és especialment elevada a 4rt
d’ESO, i sobretot entre els nois, entre els quals es registra una taxa de repetició per damunt
del 7% mentre que en el cas de les noies la taxa es situa en la meitat, al 3,2%. De fet, les taxes
més elevades de repetició les registren a tots els cursos els nois, sent especialment notables les
diferències que s’aprecien a partir de 3r d’ESO, on la taxa masculina dobla la femenina,
diferència que s’agreuja, com comentàvem, a  4rt d’ESO. 

Font: Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació
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Si fem la comparativa dels nivells de repetició a l’ESO a Catalunya i el Vallès Oriental veiem el
que ja hem anat comentant, uns nivells de repetició majors al conjunt català, amb una
diferència especialment important a 4rt d’ESO.
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Nivell d’estudis de la població-Dades municipals

Les darreres dades oficials relatives al nivell d’estudis de la població són dades censals, i per
tant, pendents encara del Cens 2021 ens hauríem de remetre al Cens 2011 per poder disposar
d’aquesta dada. Per poder disposar d’una informació més actualitzada sobre els nivells
d’estudis de la població a l’àmbit municipal podem disposar però de les dades de l’Estadística
d’Estudis de la població, amb dades actualitzades a l’any 2019.

L'Estadística dels estudis de la població té per objectiu oferir dades dels estudis de les persones
de 15 anys o més residents a Catalunya, per tal de poder caracteritzar la societat catalana en
relació amb el seu nivell de formació assolit. Es considera que una persona ha assolit un
determinat nivell de formació quan ha finalitzat i ha aprovat tots els cursos d'aquest nivell i es
troba en condicions d'obtenir el títol o diploma corresponent.

Així, en termes genèrics, les dades d’aquesta estadística posen de relleu que els nivells
educatius de la població han millorat de forma ininterrompuda i cada generació ha assolit 
 nivells de formació més alts que les precedents. Així, el percentatge de població titulada en
estudis superiors és del 14% en la població de 65 anys o més i arriba al 38,3% en la
població de 15 a 44 anys. En l’altre extrem, la població amb educació primària o inferior
representa el 44,6% en les generacions de 65 anys o més i només el 10,6% en les de 15 a
44 anys.

Si analitzem les dades, veiem com entre la població major de 15 anys,  les taxes més elevades
es registren als nivells d’estudis d’Educació secundària (primera i segona etapa), i en canvi les
xifres són lleugerament inferiors pel que fa a les xifres de població amb nivell d’estudis bàsics i
primaris o estudis superiors (i universitaris). De fet, respecte a la resta de comarques
metropolitanes i el conjunt del país, el Vallès Oriental presenta unes xifres força similars, la
diferència més elevada la veiem pel que fa a la proporció de població amb nivell d’estudis
superiors (on el Vallès Oriental presenta les xifres més baixes de tot el conjunt de comarques
veïnes).
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L’anàlisi municipal indica diferències importants entre municipis. De fet, podem destacar com
els municipis de la zona propera al Baix Montseny són els que en conjunt presenten un
volum de població amb estudis universitaris majors, amb percentatges superiors al 40% a
municipis com Gualba, Sant Esteve de Palautordera o Campins. Xifres molt elevades i clarament
superiors al 29% que de mitjana registra el Vallès Oriental. Destaca també Vallromanes, que
registra la xifra més alta del conjunt comarcal (i de fet, és una de les xifres més elevades dins
del conjunt català), amb un 48% de la seva població major de 15 anys que manifesta tenir
estudis superiors. A la banda baixa, trobem municipis com La Llagosta o Canovelles, en els
quals la població amb estudis primaris presenta uns percentatges més elevats. També en
aquests municipis és major el pes de la població amb estudis secundaris inicials (o primera
etapa). Altres municipis amb un pes elevat de la població amb estudis primaris o secundària
inicial són Montornès del Vallès, Montmeló o les Franqueses del Vallès.
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Les característiques i les especificitats de la inserció laboral dels graduats.
Les necessitats de qualificació i formació deduïbles a partir del comportament en el mercat
de treball dels graduats en ensenyaments professionals.
L'impacte del cicle econòmic tant en els processos d'inserció laboral, com en la continuïtat
formativa.
La influència de diferents variables sobre la inserció laboral i la continuïtat formativa.

INSERCIÓ LABORAL A L'ÀMBIT DELS ESTUDIS PROFESSIONALS 2021(******)

El Departament d'Educació i el Consell General de les Cambres de Comerç publiquen
anualment l'Estudi sobre la inserció laboral dels graduats d'ensenyaments professionals. En ell, s’hi
pot trobar informació sobre els graduats de formació professional, ensenyament d'arts
plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i programes de formació i inserció. Les dades de
l'Estudi s’obtenen d'una enquesta realitzada —en col·laboració amb els centres educatius— a
totes les persones graduades, entre sis i nou mesos després de la finalització dels estudis
corresponents: 35.540 persones graduades d’Ensenyaments professionals en el curs 2019-
2020, amb un índex de resposta del 62,33% superior al 58,70% de l’any anterior:

La importància d’un estudi d’aquest tipus és clau, ja que ens aporta informació sobre:

Així, entre les principals dades de l’estudi observem com malgrat la situació de pandèmia que
ha tingut una important afectació en el nivell d’ocupació de la població catalana, els graduats
en ensenyaments professionals presenten unes xifres altes d’inserció laboral i de fet, es
comencen a recuperar els nivells de prepandèmia pel que fa a la inserció. Així, les persones
graduades que treballen i els que estudien i treballen alhora són el 45,32% del total; els que
opten per la continuïtat formativa –és a dir, els que es continuen formant exclusivament i els
que combinen estudis amb feina- són el 56,05%; mentre que els que busquen feina
representen el 13,86%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(6) En l’Informe de Conjuntura de l’any passat, on vam realitzar un monogràfic sobre l’estat de la Formació
Professional a la comarca vam fer una anàlisi molt més detallada de la situació dels Ensenyaments professionals a
la comarca. L’informe es pot consultar a l’apartat de publicacions de l’Observatori-Centre d’Estudis, a la web del
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 17
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L’L’estudi conclou que les persones graduades en aquests tipus d’estudis presenten major
ocupabilitat, si es considera les altes xifres d’atur juvenil de Catalunya –per la població entre 16
i 24 anys-. Així, hi ha menys atur entre les persones graduades en FP -13,86%-, si es compara
amb la mitjana d’atur juvenil -33,40%- en la data d’elaboració de l’estudi, que en aquest cas és
més del doble superior a l’atur dels graduats.

Pel que fa a les dades analitzades, corresponents al curs acadèmic 2019-2020 es produeix un
augment en el nombre de graduats en formació professional, tant de grau mitjà com de
grau superior. Aquest fet es dona tant al conjunt de Catalunya com a la nostra comarca, amb
un augment especial en els graus superiors.

En l’exercici 2021 es constata una disminució en la inserció laboral dels graduats de
formació professional, respecte de les promocions immediatament anteriors. Cal tenir en
compte el període en el qual s’han recollit les enquestes (gener-abril 2021), quan molts
graduats van veure interrompuda la seva estada a les empreses fruit del període de
restriccions en l’activitat per la covid-19. Les insercions laborals també beneficien més als joves
majors de 25 anys. De fet, la reducció més gran de les insercions les veiem sobretot en el
grup de 16 a 19 anys: de fet els més joves han estat els qui d’una manera més clara han
patit els efectes de la pandèmia en el sentit de que no han trobat amb tanta facilitat la
possibilitat d’accedir a un primer contacte amb l’empresa, degut al context pandèmic.
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probablement derivat del context de pandèmia, les dades del darrer curs indiquen que
disminueix la inserció laboral i augmenta la continuïtat formativa, com a manera de millorar
l'ocupabilitat dels joves que duen a terme estudis professionals.

Transcorreguts nou mesos des del final dels estudis, gairebé la meitat dels gra duats (45,32
%) té feina, tot i que 8,2 punts menys que l’any passat. En contrapartida, els graduats que
en el moment de l’enquesta manifesten prosseguir estudis passen del 54,65 % de l’any 2020
al 56,05 % actual, amb un augment d’1,40 punts percentuals.

Com a principals conclusions d’aquest darrer estudi creiem interessant destacar que:
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A tots els trams d’edat, el percentatge de graduats inserits és inferior al de l’any passat i La
diferencia interanual és més pronunciada en els trams d’edat que corresponen als
graduats més joves.

 La taxa d’atur de la població juvenil catalana (de 16 a 24 anys) es del 33,4%. En canvi, en
els graduats en formació professional d’aquesta mateixa franja d’edat, la taxa es redueix a
un 12,2%. 

La inserció laboral supera el 50 % en nou de les 24 famílies professionals conside rades

Les dues famílies que en el moment de l’enquesta superen el 60 % d’inserció són indús- 
tries extractives (70,37 %) i fusta, moble i suro (64 %). Les set famílies que en el moment de
l’enquesta es troben entre el 50 % i el 60 % d’in serció són: maritimopesquera (58,14 %),
instal·lació i manteniment (58,08 %), electri citat i electrònica (57,74 %), fabricació mecànica
(57,49 %), sanitat (56,63 %), química (55,82 %) i seguretat i medi ambient (51,09 %).

Tant al grau mitjà com al superior, es manté la percepció de la relació positiva entre la
feina i els estudis

Existeixen diferències per sexes en les vies per obtenir ocupació. 
A l’hora de trobar feina, les dones obtenen millor resultat a través de les vies que
impliquen menys suport del seu entorn (empresa de pràctiques, currículum, anuncis, etc.).
Els homes n’obtenen més per les vies que els aporten més suport del seu entorn (xarxa
personal, centre docent, empresa familiar).
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En aquest estudi hi han participat 435 centres, entre els quals s’inclou la majoria de centres públics i
privats de formació professional de la nostra comarca. 
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ALTRES DADES D'INTERÈS SERVEIS NO REGLATS i gestionats des del CCVO

El Consell Comarcal del Vallès Oriental com a administració pública local constituïda el 9 de
març de 1988 i d'acord a la norma bàsica de regulació,  el Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya (Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre), assumeix en l'àmbit de
l'educació unes competències claus i que van en la línia de cooperar, coordinar i potenciar el
treball en xarxa entre els municipis que la conformen.

En l'àmbit de l'Eduació, les tasques que desenvolupa el Consell Comarcal són claus, destacant

- GESTIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR:

El curs escolar 2021/22, el servei de transport escolar del Consell Comarcal mou 106 rutes,
arribant a transportar més de 1.740 alumnes . De fet, aquestes dades ja han augmentat
respecte a les 92 rutes i 1.449 alumnes que es van plantejar al mes de setembre de 2021,
amb el que es pot veure de manera clara que és un servei viu, amb altes constants i una gran
capacitat d'adaptar-se a les incidències del dia a dia. 

Número de rutes        106 rutes (99 rutes de bus i 7 rutes de taxi)
Número d’usuaris       1.746 usuaris

Vinculat al servei de transport, també es gestionen els ajuts individuals de
desplaçament (AIDs). Els beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes que no tenen oferta
formativa en el seu municipi o bé (tot i tenir oferta) tenen una resolució del Departament per
anar a un centre diferent al del seu municipi i no tenen ruta de transport escolar assignada al
centre. 

A l‘inici de curs es van atorgar 94 AIDS per import de 31.911,60 euros i abans de finalitzar
l’any 2021 es van atorgar 5 nous AIDS per un import de 1.898,40 euros. Actualment es troben
en tràmit d’assignació 25 nous AIDS.
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- SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

El Consell Comarcal gestiona 9 menjadors escolars de la comarca.  L’objectiu fixat en la
contractació i gestió d'aquest servei es va establir conjuntament amb les direccions dels
centres escolars i les associacions de famílies, tenint com a premissa bàsica garantir una
gestió integral.

D'una banda, en ell s'inclouen aspectes relacionats amb el lleure, com a espai on treballar els
valors, actituds i hàbits saludables i de convivència, i de l'altre, un projecte alimentari que
potencia una alimentació saludable, equilibrada i respectuosa amb la sostenibilitat i el medi
ambient, a través de la promoció de productes de proximitat, ecològics i de temporada.
Alhora, en la gestió d'aquest servei també es promou el fet de posar de relleu formes
culinàries més saludables.

Menús  servits durant el primer trimestre del curs actual: 92.974 MENÚS

Les xifres d'evolució del nombre de menús també han anat en augment d'una manera
significativa, de fet el creixement ha estat de més de 7% respecte al mateix període de l'any
passat.

Des de Serveis Socials també es gestionen els ajuts de menjador (AM), adreçats a infants en
situació de vulnerabilitat.
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