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Comencem per quatre “titulars” o idees clau: 

1. Manca de transparència en els pressupostos: es poden veure algunes coses, 
però no es pot fer un seguiment de tota la despesa pública. Ús de format tancats. 
Però també la informació que s’ofereix sovint no és consistent. Per altra banda, no es 
disposa d’informació sobre l’execució pressupostària a nivell de partides 
pressupostàries. Aquest element és determinant a l’hora de saber exactament quà 
ha passat. Durant l’exercici es produeixen modificacions de crèdit i transferències 
entre partides que no es poden seguir. 

2. Retallades estructurals: des del 2010 ha hagut una reducció dels pressupostos. 
Casi totes les partides experimenten una caiguda considerable. 

3. Aposta política clara pels concerts: l’únic lloc on les retallades iniciades el 2010 no 
només es reverteixen sinó que la inversió supera les xifres de 2010 és en els 
concerts a les escoles privades. 

4. Aparició dels copagaments: les famílies han intentat suplir les mancances 
pressupostàries però aquest fet està provocant l’aparició d’una triple xarxa dins el 
sistema. Finançat amb recursos públics tenim l’escola privada concertada i l’escola 
pública. El copagament s’està introduint en l’escola pública i les famílies assumeixen 
així més despeses (material, sortides, pagament de personal, mobiliari, etc.). Però no 
totes les famílies tenen la capacitat econòmica per sufragar aquestes despeses 
addicional; apareix així la una tercera xarxa; és a dir , l’escola pública en la que les 
famílies col·laboren activament per dotar-la de més recursos. 

 

Variacions de les partides pressupostàries 
A partir del curs 2011- 2012, el pressupost de la Generalitat de Catalunya es redueix de 
forma significativa (increment de la despesa financera i reducció dels ingressos públics). La 
reducció no afecta por igual a totes les partides pressupostàries. El pressupost del 
Departament d’Ensenyament a patit reduccions fins al 27,9% respecte al valor de l’any de 
referència, 2010. 

Com han afectat les reduccions en les diferents partides pressupostàries? Alguns exemples: 

- Inversions i manteniment edificis. La reducció en manteniment d’edificis entre l’any 
2010 i el 2016, ha estat del 42% i 69% respecte entre 2010 i el 2017. La inversió de 
nous edificis cau un 62,7% (2016) o 49,6% (2017). 
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- Reducció partida de beques i menjador un 81% (fins 2016) (5% fins 2017) 
- La reducció dels concerts educatius sempre ha estat per sota de la resta de 

partides: un 4,6% respecte al 2016 però amb les dades del pressupost 2017 s’ha 
incrementat del 0,5% respecte al 2017. ATENCIO: és la única partida pressupostària 
que recupera el valor (i el supera en 5 milions euros) respecte al seu valor del 2010. 

- Desapareix a partir del 2010 el programa pressupostari “Innovació educativa”. 
- El pressupost de les UCE es redueix un 13%. Es tracta d’una partida força estable de 

8 milions d’euros que es redueix a 7. 
- La partida de funcionament de centres i serveis es redueix un 27,7% (2016) o 22,2% 

si fem la valoració entre 2010 i 2017. 
- Funcionament de llars d’infants municipals la partida es redueix un 88% (2016), 

partida que desapareix en el pressupost de 2017. 
- Formació de personal docent cau un 97,8 (2016) o 57,6% (2017) 
- Desapareix la partida de foment de llars d’infants municipals 

 
 
Relació alumnes/ professor 
Entre el 2010 i el 2016 el nombre d’alumnes ha incrementat un 10% aproximadament. 

 
- Els alumnes de EP i EI pública el rati alumnes/professor passa de 10,5 en el curs 

2010-2011 a 11,5. 
- Els alumnes de la concertada EP i EI el rati passa de 11,05 (superior al públic) en el 

curs 2010- 2011 a 10,99 (inferior al de la pública) 
- Els alumnes de secundaria de la pública passen de 10,37 a 11,38 (un punt més) i els 

de la concertada de 11,72 a 11,77. 
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Modificacions pressupostàries 

- Casos que han saltat a la llum pública en relació a la modificació de crèdit de la 
partida de funcionament de les llars d’infants municipals (2012 de 42,7 M€ i 
2014 traspàs de 39M€ El Periódico del 13 de març). Aquesta partida es va destinar al 
pagament de concerts educatius. És a dir, a l’any 2012, les escoles privades 
concertades van rebre a part de la quantitat consignada en el pressupost, 42,7 
milions d’euros que pertanyien al funcionament de les llars d’infants municipals.  

- No només aquí: l’informe mensual d’execució pressupostària del desembre 2016 
recollia que les transferències corrents s’havien incrementat en 190,5 M€ dels 
quals 33,8M€ degut als concerts educatius per l’aplicació de l’increment retributiu 
del 1% del personal dels centres concertats. En l’informe d’execució de desembre de 
2015, diu que les transferències corrents incrementen un 3,7% on l’increment més 
important són els concerts educatius. Ambdós casos suposen transferències entre 
patides pressupostàries que beneficien a l’escola privada concertada. 

I què passa amb el copagament de les famílies? 
Paral·lelament a la disminució de la despesa pública en educació, les famílies han hagut 
de destinar més del seu pressupost a educació. Com hem vist la reducció en 
funcionament dels centres s’ha estat del 27,7%. Això ha afectat la disponibilitat dels centres 
per a fer fotocòpies,  per comprar material educatiu, mobiliari, per al manteniment dels 
equips informàtics, etc. La comunitat educativa durant aquests anys s’ha bolcat per 
minimitzar els efectes col·laterals de les retallades i garantir el funcionament dels centres 
educatius.  

En aquest context apareix el copagament de les famílies: allà on els recursos de les 
escoles no arriben, son les famílies les que col·laboren econòmicament per mantenir les 
condicions anteriors. Les famílies i el professorat pinten i fa el manteniment de les escoles 
en alguns casos, es fan donacions a les escoles per la compra de material educatiu, les 
quotes de material escolar i altres s’incrementen o es contracta a personal per suplir la 
reducció de recursos.  

Però com hem dit, no totes les famílies estan en condicions per destinar més del seu 
pressupost a l’educació dels seus fills i filles. Les famílies que estan en entorns més 
desafavorits no es poden fer càrrec d’aquestes despeses. Les diferències en l’escola pública 
son cada cop més pronunciades; l’escola pública de la classe mitjana no és la mateixa que 
l’escola pública de les classes més desafavorides. És en aquest moment quan parlem de 
l’aparició de la triple xarxa (privada concertada; pública + copagament; pública sense 
copagament). 

En una petita enquesta (que no  vol ser representativa)  hem intentat començar a valorar  el 
copagament de les famílies. Alguns dels resultats obtinguts són els següents:  

- El 18,3% de les AMPA/ AFA fan donacions dineràries als centres de valor mig 3.853€ 
- El 29,4% de les AMPA/ AFA fan donacions en espècie per valor mig de 9.731 

Casi el 20% de les AMPA/ AFA contracten personal: bibliotecàries, professores d’anglès, 
especialistes, auxiliar de converses d’anglès, vetlladores, logopeda, psicòlegs, 
administratives, etc. El valor mig de la contractació és de 5.618€. 

Totes les escoles de l’enquesta paguen quota de material escolar més altres despeses 
com sortides. Els valors fluctuen entre 15 i 200€/any per material escolar i entre 25 i 
700€/any per a la resta de pagaments (sortides, colònies, etc.). 
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