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LA FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA 

 
El col·lectiu de les escoles cristianes de Catalunya s’ha anat configurant com a 
tal a partir de l’any 1977, quan el cardenal Jubany va crear el Consell de 
l’Escola Cristiana de Catalunya, amb el seu Secretariat executiu.  
 
L’adhesió formal al Consell de l’escola cristiana, la participació activa en les 
iniciatives impulsades pel Secretariat, i el recurs als diferents serveis que 
aquest ha prestat a les comunitats educatives al llarg d’aquests anys, han estat 
els ingredients que han donat cohesió i imatge al col·lectiu de les escoles 
cristianes de Catalunya, que en l’actualitat està format per 434 escoles, en les 
quals s’eduquen 264.000 alumnes dels diferents nivells i etapes del sistema 
educatiu. 
 
L’any 2002, el col·lectiu de les escoles cristianes va celebrar el seu 25è 
aniversari, i l’any 2004 va canviar la personalitat jurídica de l’òrgan participatiu 
que el representava des de l’any 1977.  
 
A partir de l’1 de gener de 2004, la FUNDACIÓ «ESCOLA CRISTIANA DE 
CATALUNYA» va substituir el Consell creat pel Cardenal Jubany i va posar en 
marxa noves iniciatives al servei de les escoles adherides, a través del «Centre 
de serveis a les escoles cristianes» (CESEC).  
 
En el patronat de la Fundació, que presideix l’arquebisbe de Barcelona, hi 
participen membres de les institucions que representen els diferents sectors de 
la comunitat educativa:  
 - els titulars de les escoles s’apleguen en l’Associació Professional 
Serveis educatius de Catalunya (APSEC);  
 - els professors i professores han constituït l’Associació de professors 
de les escoles cristianes de Catalunya (APECC);  
 - i els pares i mares dels alumnes de les escoles cristianes, a través de les 
associacions locals i de les federacions diocesanes, formen la Confederació 
Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC).  
 
Els serveis de la Fundació estan actualment ubicats en dues seus: 
 

c/ Rivadeneyra 6, 5a planta – 08002 Barcelona 
Tf. 93 302 70 13 – Fax  93 317 45 04  
 
c/ Àngels 18, 3a planta – 08001 Barcelona 
Tf. 93 342 52 28 – Fax  93 342 65 46 
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LES ESCOLES CRISTIANES DE CATALUNYA 
 
Les dades que exposem a continuació donen una idea de l’espai que les escoles 
cristianes ocupen en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya i de la seva 
distribució en les diferents comarques del nostre país. 
 

DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A LES ESCOLES DE CATALUNYA 

TOTAL ALUMNAT 
[Llars d’Infants, Parvulari, EP, ESO, Batxillerat, CF-
FP] 

1.006.000 100% 

Alumnat de les escoles públiques 573.000 57% 

Alumnat de les escoles privades 433.000 43% 
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TOTAL ALUMNAT escoles privades 433.000 100% 

Alumnat de les escoles cristianes 264.000 61% 

Alumnat de les altres escoles privades 169.000 39% 
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ESCOLES CRISTIANES QUE IMPARTEIXEN  
ELS DIFERENTS NIVELLS I ETAPES DEL SISTEMA EDUCATIU 

TOTAL ESCOLES CRISTIANES 434 100% 
Escoles amb el nivell de PREESCOLAR (Llar d’infants) 110 25,3% 

Escoles amb el nivell d’EDUCACIÓ INFANTIL 
(Parvulari) 

360 83,9% 

Escoles amb el nivell d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 365 84,1% 

Escoles amb l’etapa d’ED. SEC. OBLIGATÒRIA 306 70,5% 

Alumnat de BATXILLERAT 151 34,8% 

Alumnat de cicles de FORMACIÓ PROFESSIONAL 44 10,1% 
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Les escoles cristianes tenen la ferma voluntat de ser escoles 
obertes a tothom, sense discriminar ningú per motius econòmics o 
de qualsevol altre tipus. Per aquest motiu, sempre que és possible 
accedeixen al sosteniment amb fons públics (subvencions, concerts 
singulars o concerts generals, segons els casos), encara que aquest 
finançament sigui clarament insuficient per cobrir les despeses dels 
ensenyaments curriculars i el suport de les famílies sigui necessari. 
 
En l’actualitat, algunes Llars d’Infants reben subvencions per diferents 
conductes, els Parvularis estan accedint al concert singular (en el curs 
2005-06 tindran concert P3 i P4, mentre que P5 encara estarà 
subvencionat en aproximadament una quarta part del cost/unitat), 
l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria han accedit 
al concert general, els cicles de grau mitjà i els cicles de grau superior de 
Formació Professional, i també uns quants centres de Batxillerat –
relativament pocs-, han accedit al concert singular (finançament parcial).  
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L’accés de l’Educació Infantil al règim de concerts a partir del curs 
2004-2005 (P3), està permetent que les escoles cristianes puguin fer 
més evident la seva voluntat d’obertura a tothom, i en particular als 
alumnes amb necessitats educatives específiques.  
 Molts centres de Batxillerat no reben cap tipus de sosteniment amb 
fons públics, i això suposa un greu impediment per a les famílies que 
desitgen que els seus fills i prossegueixin en les escoles privades 
concertades els estudis un cop acabada l’Educació Secundària 
Obligatòria. 
 Els mòduls econòmics del concert per als cicles de Formació 
Professional són clarament insuficients per a mantenir i actualitzar les 
instal·lacions necessàries per a impartir aquests ensenyaments. 
 

ALUMNAT DE LES ESCOLES CRISTIANES DE CATALUNYA 

TOTAL ALUMNAT 264.000 100% 
Alumnat del nivell de PREESCOLAR (Llar d’Infants) 6.500 2,5% 

Alumnat del nivell d’EDUCACIÓ INFANTIL 
(Parvulari) 

44.000 17,2% 

Alumnat del nivell d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 98.000 38,2% 

Alumnat de l’etapa d’ED. SEC. OBLIGATÒRIA 81.500 31,5% 

Alumnat de BATXILLERAT 25.000 9,7% 

Alumnat de cicles de FORMACIÓ PROFESSIONAL 9.000 3,4% 


