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28 d’octubre del 2010 

 
Projeccions de població en edat escolar 2021 (base 2010) 

 
La població en edat escolar creixerà fins a l’any 2021, però a un ritme més lent que el 

registrat en el darrer quinquenni 
 

Les diferents etapes educatives es veuran afectades de manera desigual 
 

Les projeccions de població en edat escolar1 preveuen que l’any 2021 la població de 0 a 20 anys 

arribi a la xifra d’1,70 milions, cosa que suposa un increment de quasi 150.000 persones, el mateix 

augment que s’ha registrat en el període 2006-2010. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat), aquest increment no afectarà d’una manera igual les diferents etapes educatives.  

 

Els motius que expliquen un ritme de creixement més lent que l’actual de la població en edat escolar 

són que els naixements disminuiran, però sense arribar als mínims de fa quinze anys, i que es 

preveu un flux de migració moderat. D’altra banda els canvis demogràfics afectaran de manera 

desigual les diferents etapes educatives, ja que les generacions plenes nascudes recentment 

transitaran per la primària i la secundària al mateix temps que el descens de naixements es notarà a 

preescolar i infantil. 

 

A l’horitzó del 2015, el creixement més important de la població escolar correspondrà als nens que 

cursen les etapes d’ensenyament obligatori amb creixements mitjans anuals de 14.700 en el grup de 

6 a 11 anys i de 7.100 per any en el grup de 12 a 15 anys. Per contra, els extrems de la piràmide 

escolar tindran creixements negatius. Les franges d’edat de 0 a 2 anys registraran un descens mitjà 

anual de 4.300 infants, fruit del progressiu descens previst en la xifra de naixements, que ja s’ha 

confirmat amb la xifra de nascuts de l’any 2009. De la mateixa manera, les generacions buides 

nascudes a mitjan anys noranta transitaran a les edats d’ensenyament postobligatori i la població de 

18 a 20 anys del 2015 i serà un 1% inferior a l’actual. 

 

En l’horitzó 2021 augmenta la incertesa, però en qualsevol cas és segur que l’augment actual de 

població en edat de cursar l’ensenyament obligatori es traslladarà cap a les edats que corresponen 

a l’ensenyament secundari, obligatori i postobligatori. Així, els creixements en els grups de 12 a 15 

anys i de 16 a 20 anys seran fins i tot més intensos en el període 2015-2021 que en el 2010-2015. 

 

                                                      
1 Les projeccions de població presenten les xifres de població en edat escolar segons el lloc de residència, però 
no les xifres d’alumnes. 
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En canvi, és previsible que la xifra de naixements, després d’haver assolit el seu màxim l’any 2008, 

continuï disminuint, fet que tindrà efectes en les primeres etapes de l’ensenyament. Es preveu que 

el declivi de les xifres de naixements es reflectirà, l’any 2021, en una xifra de població de menys de 

6 anys inferior a la del 2010, mentre que la població corresponent a l’ensenyament primari (de 6 a 

11 anys)  haurà assolit els seus màxims el 2018. 

 

 

El Camp de Tarragona registrarà l’augment de població en edat escolar més elevat 
 
A l’horitzó del 2015, cal destacar que el Camp de Tarragona és l’àmbit territorial on es preveu que el 

creixement de la població de 0 a 20 anys sigui més elevat (del 10%), seguit de les Comarques 

Gironines i les Comarques Centrals amb creixements del 9%. Les Terres de l’Ebre i l’Àmbit de 

Ponent, amb valors del 8%, també tindran creixements per sobre la mitjana catalana (7%). Per sota 

la mitjana, es troba l’Alt Pirineu i Aran, on hi ha previst un augment del 6%, i el conjunt de l’Àmbit 

Metropolità, amb un augment del 5%.  

 

A curt termini es preveu que es produeixi una certa desconcentració de la població en edat escolar, 

de manera que la població resident al Barcelonès tindrà un creixement sensiblement més baix (4%) 

que la mitjana de Catalunya. Aquesta és una tendència que de fet ja s’ha registrat en el darrer 

quinquenni. 
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Creixement de la població en edat escolar de Catalunya

De 0 a 20 anys

Any Població absolut relatiu (%)
a 1 de gener

2000 1.318.581 -12.977 -1,0
2001 1.305.604 -1.587 -0,1
2002 1.304.017 18.136 1,4
2003 1.322.153 19.323 1,5
2004 1.341.476 28.179 2,1
2005 1.369.655 34.929 2,6
2006 1.404.584 38.306 2,7
2007 1.442.890 43.232 3,0
2008 1.486.122 41.487 2,8
2009 1.527.609 23.934 1,6
2010 1.551.543 23.639 1,5
2011 1.575.182 22.402 1,4
2012 1.597.584 20.852 1,3
2013 1.618.436 17.845 1,1
2014 1.636.281 17.225 1,1
2015 1.653.506 15.352 0,9
2016 1.668.858 13.008 0,8
2017 1.681.866 10.001 0,6
2018 1.691.867 5.506 0,3
2019 1.697.373 3.694 0,2
2020 1.701.067 -547 0,0
2021 1.700.520

Font: Idescat.
2000-2009: Estimacions de població.
2010-2021: Projeccions de població en edat escolar 2021 (base 2010).

      Creixement total
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Població en edat escolar a 1 de gener segons grups d'edat i sexe

De 0 a 2 
anys

De 3 a 5 
anys

De 6 a 11 
anys

De 12 a 15 
anys

De 16 a 17 
anys

De 18 a 20 
anys Total

2005 222.632 202.888 362.439 244.019 126.341 211.336 1.369.655
2006 234.343 211.837 375.282 246.690 127.243 209.189 1.404.584
2007 242.700 221.666 391.833 249.600 128.062 209.029 1.442.890
2008 249.546 231.344 409.829 254.171 129.787 211.445 1.486.122
2009 258.825 241.165 425.454 257.938 132.496 211.731 1.527.609
2010 260.811 247.381 438.809 263.046 132.963 208.533 1.551.543
2011 261.119 253.434 453.683 267.327 131.435 208.184 1.575.182
2012 254.521 262.402 467.789 274.186 131.667 207.019 1.597.584
2013 250.645 264.400 481.247 282.902 133.009 206.233 1.618.436
2014 245.036 264.703 494.798 290.266 136.660 204.818 1.636.281
2015 238.908 258.154 512.409 298.591 139.482 205.962 1.653.506
2016 232.528 254.349 521.188 308.205 142.625 209.963 1.668.858
2017 226.067 248.815 527.528 317.104 148.495 213.857 1.681.866
2018 219.765 242.786 530.014 326.900 152.733 219.669 1.691.867
2019 213.858 236.460 528.288 337.822 155.206 225.739 1.697.373
2020 208.407 230.044 523.144 345.970 160.552 232.950 1.701.067
2021 203.560 223.785 510.733 357.135 166.938 238.369 1.700.520

Font: Idescat. 

Creixement anual de la població en edat escolar segons grups d'edat i sexe

De 0 a 2 
anys

De 3 a 5 
anys

De 6 a 11 
anys

De 12 a 15 
anys

De 16 a 17 
anys

De 18 a 20 
anys Total

2005 11.711 8.949 12.843 2.671 902 -2.147 34.929
2006 8.357 9.829 16.551 2.910 819 -160 38.306
2007 6.846 9.678 17.996 4.571 1.725 2.416 43.232
2008 9.279 9.821 15.625 3.767 2.709 286 41.487
2009 1.986 6.216 13.355 5.108 467 -3.198 23.934
2010 308 6.053 14.874 4.281 -1.528 -349 23.639
2011 -6.598 8.968 14.106 6.859 232 -1.165 22.402
2012 -3.876 1.998 13.458 8.716 1.342 -786 20.852
2013 -5.609 303 13.551 7.364 3.651 -1.415 17.845
2014 -6.128 -6.549 17.611 8.325 2.822 1.144 17.225
2015 -6.380 -3.805 8.779 9.614 3.143 4.001 15.352
2016 -6.461 -5.534 6.340 8.899 5.870 3.894 13.008
2017 -6.302 -6.029 2.486 9.796 4.238 5.812 10.001
2018 -5.907 -6.326 -1.726 10.922 2.473 6.070 5.506
2019 -5.451 -6.416 -5.144 8.148 5.346 7.211 3.694
2020 -4.847 -6.259 -12.411 11.165 6.386 5.419 -547

Font: Idescat.

Edats

Edats

Catalunya. 2005-2021

Catalunya. 2005-2020
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Evolució de la població en edat escolar per territori a 1 de gener. Milers

De 0 a 20 anys

2005 2010 2015 2021 2005 2015 2021

Àmbit Metropolità 926 1.023 1.078 1.090 90 105 107
    Barcelona 263 278 289 287 95 104 103
    resta Barcelonès 115 127 132 134 91 104 105
    resta Metropolità 547 618 657 670 89 106 108
Comarques Gironines 132 158 172 182 84 109 115
Camp de Tarragona 110 135 149 158 81 110 117
Terres de l'Ebre 32 37 40 42 87 108 114
Àmbit de Ponent 64 75 81 87 85 108 115
Comarques Centrals 95 110 120 127 86 109 116
Alt Pirineu i Aran 12 13 14 15 93 106 110

Catalunya 1.370 1.552 1.654 1.701 88 107 110

Font: Idescat.

Base 2010 = 100
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Nota metodològica 

Les projeccions de població en edat escolar consisteixen en una avaluació dels resultats de 
les projeccions de població de l’Idescat en els trams d’edat escolar (estudis no universitaris) 
a partir de la informació demogràfica més recent2. S’estudia quin és l’escenari, entre els tres 

disponibles, que reflecteix millor l’evolució demogràfica recent de la població en edat escolar en els 

territoris per als quals es proporcionen projeccions de població (les 41 comarques i el municipi de 

Barcelona). S’ofereix com a resultat, per a cada territori, un escenari únic de població en edat 

escolar.  

 

L’horitzó temporal de la projecció en edat escolar és l’any 2021 i es dóna informació detallada per a 

tots els anys del període 2010-2021. La data de referència de la informació és l’1 de gener de cada 

any, fet que representa un canvi respecte a les anteriors projeccions en edat escolar, que tenien 

com a data de referència el 31 de desembre de cada any. Les Projeccions de població en edat 

escolar 2021 (base 2010) representen, per tant, una actualització de les anteriors Projeccions de 

població en edat escolar 2003-2015. 

 

Tot i que les edats de l’ensenyament obligatori són entre els 6 i els 11 anys (ensenyament primari) i 

entre els 12 i els 15 anys (ensenyament secundari obligatori), la pràctica totalitat de la població està 

escolaritzada entre els 3 i els 15 anys. Al mateix temps, en els darrers anys s’ha produït un augment 

en les taxes d’escolaritat dels majors de 16 anys. En concret, les taxes del tram de 16 a 17 anys se 

situen ja per sobre del 85%, mentre que més d’un 25% de la població de 18 a 20 anys està 

realitzant ensenyaments no universitaris. Així doncs, s’ha decidit ampliar la població objecte 
d’estudi de les projeccions de població en edat escolar, que anteriorment era dels 0 als 17 
anys, i que passa a ser dels 0 als 20 anys.  

 

Es presenten les xifres de població en edat escolar, però no les xifres d’alumnes. L’aplicació, 

en cada grup d’edat, de les taxes d’escolaritat corresponents permetrà fer una aproximació a les 

xifres futures d’alumnes. També s’ha de precisar que el concepte de població escolar correspon al 

de la població resident, és a dir, es comptabilitza segons el lloc de residència i no segons el lloc 

d’escolarització o inscripció dels alumnes. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Les projeccions de població són base 2008 i les projeccions en edat escolar són base 2010. Incorpora per 
tant , l’evolució observada en els darrers 2 anys. 


