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Aina Tarabini, professora de sociologia de l’educació i especialista en transicions 
educatives, va ‘inaugurar’ el curs amb una conferència davant la comunitat educativa

Més de 4.700 infants i joves 
comencen el nou curs escolar

Les dades del curs 2017-2018 a Sant Joan Despí

A l’esquerra, els nens i les nenes de l’escola Joan Perich 
Valls a punt d’entrar a classe el primer dia del curs. Sobre 
aquestes línies, Aina Tarabini, professora de sociologia de 
l’educació i especialista en transicions educatives i proces-
sos d’èxit, fracàs i abandonament escolar de la Universitat 
de Barcelona, en un dels moments de la conferència 
inaugural del curs escolar en la qual van participar també 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda. Tarabini va 
parlar davant dels docents dels centres educatius de la 
ciutat al Teatre Mercè Rodoreda

El curs escolar 2017-2018 ha co-
mençat amb normalitat als cen-
tres educatius públics i concer-

tats de Sant Joan Despí. Aquest curs 
s’han matriculat 4.746 infants i joves 
als cicles educatius d’infantil, primà-
ria, secundària obligatòria (ESO), bat-
xillerat i cicles formatius.
Les dades de la matriculació d’aquest 
curs que tot just acabem d’iniciar són 
molt similars a les del curs anterior, 
tot i les petites variacions marcades 
per l’evolució demogràfica dels dar-
rers anys. 
Així, aquest curs 2017-2018 han ar-
ribat a les aules d’infantil 822 infants 
(l’any passat van ser 842), mentre que 
a la primària els nens i les nenes ma-
triculats han estat de 1.857 (60 menys 
que el curs passat).

Per contra, la matrícula de l’alumnat 
de la secundària obligatòria augmenta 
i passa dels 1.302 joves del curs passat, 
als 1.499 d’aquest. Això ha fet que l’ins-
titut Francesc Ferrer i Guàrdia ampliï 
en un grup més primer de l’ESO. En el 
cas dels estudis no obligatoris, l’alum-
nat matriculat a batxillerat ha estat de 
283 mentre que els i les alumnes que 
s’han decantat per estudiar cicles for-
matius han estat de 314: 244 de grau 
mitjà i 70 de grau superior. 
Més enllà d’escoles i instituts, el curs 
també ha començat per a les perso-
nes adultes que volen continuar for-
mant-se. Aquest és el cas del Centre 
de Formació de Persones Adultes Ar-
quitecte Jujol que, segons dades pro-
visionals, ha començat el curs amb 
més de 640 alumnes. El centre encara 

manté la matrícula oberta en gairebé 
la pràctica totalitat de matèries que 
ofereixen. 
Per últim, aquest curs hi ha 401 nens i 
nenes matriculats a les escoles bressol 
municipals El Gegant del Pi; Sol Solet; 
El Timbal, a més de a la llar d’infants 
La Pomera, gestionada per la Genera-
litat. L’any passat s’hi van matricular 
433. Paral·lelament a l’ensenyament 
reglat, l’Ajuntament també dona su-
port a altres programes formatius i 
d’inserció laboral, com el PFI-PTT, 
que en el cas de Sant Joan Despí per-
metrà formar 32 joves.
Per últim, cal destacar que l’Ajunta-
ment ha aprofitat el parèntesi estiuenc 
per fer intervencions que han millorat 
les instal·lacions perquè tot estigués a 
punt a la tornada.


