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1. Introducció sobre les UEC. 
 
Tal i com defineix el propi Departament d'Ensenyament a la seva normativa (Documents per a  
l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO. 21 de 
juny de 2013), les Unitats d'escolarització compartida (UEC) són programes de diversificació 
curricular específics per a alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social, amb la 
finalitat de prestar atenció educativa, complementant la que  ofereixen els centres educatius, als 
alumnes d'ESO que presenten problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i 
rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació.  
 
Segons el Departament, l'objectiu d'aquests programes és afavorir l'assoliment de les 
competències bàsiques de l'etapa i l'obtenció del títol de graduat en educació secundària 
obligatòria, amb una  metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les 
possibilitats d'èxit personal, reforçant-ne els aprenentatges i evitant l'abandonament escolar.  
 
Aquests programes han de tenir una organització on els continguts propis de l'etapa es treballen en 
relació amb activitats de tipus pràctic que es vinculen a diferents oficis.  
 
Poden incorporar-se a aquests programes els alumnes de 3r i 4t d'ESO, o alumnes que tinguin com 
a mínim 14 anys –i no més de 16– quan les mesures d'atenció a la diversitat dins el centre educatiu 
hagin resultat insuficients.  
 
La proposta de derivació és responsabilitat de la direcció del centre educatiu. El director dels 
serveis territorials (a Barcelona, l'òrgan competent del Consorci) resol motivadament sobre la 
proposta a partir dels informes de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) o del 
professor d'orientació educativa i de la inspecció del centre educatiu, i de la disponibilitat de places 
de les UEC. 
 
L'estructura d'aquests programes és la mateixa que la de la resta dels programes de diversificació 
curricular. Les activitats que faci un alumne determinat poden respondre a un o més dels àmbits 
que integren els programes: àmbit lingüístic i social, àmbit científic i tecnològic, i àmbit pràctic, en 
funció de si un alumne assisteix a la UEC a temps total o compartit amb el centre educatiu, malgrat 
que aquesta segona opció és molt minoritària. 
 
Es pretén aconseguir una atenció personalitzada a l'alumne que permeti el reforç dels 
aprenentatges instrumentals i el suport emocional i afectiu dels alumnes, en un entorn més reduït i 
amb una organització i un funcionament molt més flexibles que els del centre educatiu. 
 
La tutoria ha de ser compartida entre el tutor del centre educatiu i el responsable de l'alumne a la 



 
 

UEC. S'ha de constituir un equip format pel tutor de l'alumne del centre educatiu, la persona 
responsable de l'alumne a la UEC i, si es considera convenient, un professional de l'EAP o el 
professor d'orientació educativa del centre educatiu, per tal de fer el seguiment de l'alumne 
segons el pla individualitzat que s'hagi establert. 
 
El seguiment acadèmic i l'avaluació del progrés de l'alumne s'han de fer de manera col·legiada 
entre el responsable de l'alumne a la UEC i el tutor designat pel centre educatiu.  
 
 
 
 
2. Impartició dels programes UEC. 
 
Aquests programes s'assignen a entitats externes al propi Departament d'Ensenyament, mitjançant 
concursos públics als quals es presenten, i que regulen el finançament que rebrà l'entitat per a la 
realització del programa. 
 
En aquest concurs, es pot assignar una unitat o un mòdul, amb diferents tipologies. Cadascuna 
d'aquestes tipologies implica un nombre diferent d'alumnes i de finançament. 
 
Es compararan els cursos 2009-10 amb el proper curs, 2013-14, degut a què són els cursos dels 
quals disposem dades del concurs públic. 
 
 

 CURS 2009-10 CURS 2013-14 

TIPUS Nº 
ALUMNES 

COST 
MENSUAL/ALUMNE 

Nº 
ALUMNES 

COST 
MENSUAL/ALUMNE 

UNITAT A 12 791'5 9 733 

UNITAT B 16 791'5 12 740 

UNITAT C   16 740 

MÒDUL A (50% 
horari) 

<13 350 6-36  342 

MÒDUL A* 
(50% horari) 

A partir del 
13è 

300   

MÒDUL B 
(100% horari) 

Fins al 12è 600 Fins al 13è 582 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. La nova situació pel curs 2013-14 
 
 
- El Departament passa de finançar 11 mesos per curs, a només 9'5 mesos.  
 
- Es modifica lleugerament la titulació acadèmica dels i les professionals de les UEC en el cas de les 
Unitats: 2 llicenciats o diplomats més un professional qualificat, quan abans era necessari un titulat 
superior. En el cas dels Mòduls, continuen sent atesos per 1 diplomat i 1 professional qualificat. 
 
- La despesa mensual per alumne es redueix en un 7'3% en el cas de les Unitats i en un 3% en el cas 
dels mòduls B i del 2'3% en els mòduls A. 
 
- La capacitat total d'atenció d'alumnes: 
 

 CURS 2009-10 CURS 2013-14 

SSTT UNITATS MÒDULS TOTAL 
ALUMNES 

UNITATS MÒDULS TOTAL 
ALUMNES 

Barcelona 
Comarques 

5 A i 5 B  128 5 B i 5 C  128 

Baix Llobregat 1 A i 5 B 1 A 104 1 B i 3 C 1 A i 1 B 112 

Catalunya 
Central 

3 B  48 2 B i 1 C 3 B 75 

Maresme-
Vallès Oriental 

1 B  1 A i 1 B 31 1 C 3 B 44 

Girona 4 A 9 A 193 1 A i 2 C 8 A 186 

Lleida 5 A i 6 B  156 1 A, 7 B i 2 C  125 

Tarragona 6 A i 4 B  136 2 A, 4 B i 4 C  130 

Terres de 
l'Ebre 

 2 B 16  3 B 27 

Vallès 
Occidental 

4 A i 4 B  112 7 B i 1 C  100 

 
 
De l'anàlisi d'aquesta taula, podem concloure que: 
 
- S'incrementa la capacitat d'atenció d'alumnat, de 924 a 927 alumnes en total. 
- Es disminueix la qualitat de l'atenció, ja que les unitats, que són les ateses per més personal, més 
qualificat i amb més dotació econòmica, passa de 748 alumnes màxim a 652, amb el què 
l'increment d'alumnat atès a les UEC, es dóna principalment amb la creació de més mòduls 
d'atenció parcial de l'alumnat. 
- Quan en algun cas es passa d'unitat a mòdul, es produeixen situacions dramàtiques, com per 
exemple a St. Vicenç dels Horts, el Prat del Llobregat o Solsona, on passen d'una unitat B de 16 



 
 

alumnes, amb un finançament de 126.640€ per curs, a un mòdul B de 12 alumnes, amb un 
finançament de 66.348€ per curs, és a dir, una reducció econòmica del 47'6%. 
 
 
 
 
 
 
4. La nova situació laboral del personal de les UEC. 
 

- Acomiadaments  i  reduccions de jornada i sou. 
- Manca de temps de preparació pels professionals de les UEC, en reduir-se el temps del 

contracte. 
- Empitjorament de les condicions laborals per pujada de ràtios- 

 
 
 
 


