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» Nota de Premsa 

05 de Maig de 2017 

 

www.barcelona.cat/premsa 

El termini de preinscripció i matrícula a les escoles 

bressol municipals acaba el proper 12 de maig 
 

» Les places disponibles per al proper curs són 4.175, del total de 8.194 places 

que hi ha a les escoles bressol municipals de Barcelona  

 

» Es reduirà el nombre d’infants per grup a 32 unitats escolars, revertint així 

l’increment de ràtio que es va produir l’any 2012  

 

» Davant la implantació d’un sistema de tarifació social a les escoles bressol, 

basat en els ingressos per unitat familiar, l’Ajuntament ha habilitat un 

simulador de quota a 

http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/simulador.  

 

» La implantació de programes d’innovació educativa a les escoles bressol 

augmenta  fins arribar als 274 projectes per als 98 centres de la ciutat 

 

El termini de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals acaba el proper 

divendres 12 de maig per a les 4.175 places disponibles del total de 8.194 amb que compten 

les 98 escoles bressol municipals de la ciutat.  

 

Per al proper curs, es reduirà la ràdio de 32 unitats escolars, amb la intenció de començar a 

revertir l’increment de ràtios que es va implantar l’any 2012. Els centres on, ara per ara, s’ha fet 

aquesta reducció d’una plaça per aula s’han escollit valorant els espais de què disposen a les 

aules, la complexitat de cada escola i les característiques i antiguitat de les construccions, així 

com els metres de pati disponible a les escoles bressol. 

 

Els impresos de preinscripció es poden recollir als mateixos centres, a les Oficines d'Atenció 

Ciutadana, i al Punt d'Atenció Ciutadana de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, així 

com a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. La ciutat disposa també de 5 

llars d’infants públiques de la Generalitat de Catalunya que tenen el mateix calendari i procés 

de preinscripció i matrícula que les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

A banda, com ja es va informar, el consistori implantarà el sistema de tarifació per a les escoles 

bressol municipals de cara al curs 2017-2018 L’objectiu és afavorir-hi l’accés dels infants a les 

escoles bressol i millorar la progressivitat per a les rendes baixes i mitges. Les famílies poden 

calcular la quota que els correspon segon els ingressos amb l’ajuda d’un simulador de quota 

consultable a http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/simulador.  
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Augmenta el nombre de projectes d’innovació a les escoles bressol, amb un 16% més  

Les escoles bressol municipals de Barcelona continuen desenvolupant cada cop més projectes 

d’innovació. La coeducació, sostenibilitat, inclusió,  cultura i activitats científiques són els 

principis orientadors de la majoria d’activitats impulsades a escoles bressol. Si al curs 2015-

2016, el conjunt de centres portaven a terme 235 projectes, al curs 2015-2016, s’ha 

incrementat fins els 274 projectes per al conjunt de les 98 escoles bressol municipals de la 

ciutat. Aquests projectes estan englobats en 15 programes d’innovació educativa impulsats per 

l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.  

El programa més estès és el de Suport Educatiu a les Famílies que desenvolupen 76 centres i 

que se centra en assessorar i ajudar en la formació de les famílies. Així, s’organitzen sessions 

per tal d’implicar a les famílies i potenciar la continuïtat entre el context familiar i escolar, i es 

duen a terme accions encaminades a enfortir el teixit associatiu de les AMPA.  

A més, 40 escoles bressol participen del programa de FP Dual per a la formació d’estudiants 

del Cicle Formatiu de GS d’Educació Infantil i amb el qual també es busca promoure i impulsar 

la innovació i la millora educativa. L’objectiu és afavorir la transmissió del model educatiu de les 

escoles bressol municipals de Barcelona, reconegut internacionalment, i promoure la reflexió 

dins les EBM per introduir innovacions pedagògiques als centres.  

El projecte d’Agenda 21 escolar, implementat per 38 escoles bressol municipals de la ciutat, 

treballa per revisar les pràctiques diàries i decidir quins compromisos de sostenibilitat adquireix 

cada escola bressol.  

També és un projecte amb una forta implantació el de “Apropem el món dels llibres a la petita 

infància”. Hi participen 32 escoles bressol amb la voluntat de fomentar l’interès dels infants cap 

als llibres i la lectura i implicar-hi les famílies. Per fer-ho, la biblioteca Artur Martorell de l’IMEB 

presta per un període trimestral un recull de llibres i altres materials com maletes educatives 

perquè els centres puguin disposar d’una biblioteca.  

Els 15 projectes que es duen a terme són:  

Projecte singulars de les Escoles Bressol Municipals de Barcelona 
Escoles 
participants 

1.       Formació Professional “FP Dual” 40 

2.       Projecte “QuiRic” 12 

3.       Fem música a l’escola bressol 29 

4.       Cos i moviment 16 

5.       Escoles + Sostenibles (Agenda 21 escolar) 38 
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6.       Apropem el món dels llibres a la petita infància (Biblioteca Artur 
Martorell) 

32 

7.       Camins Escolars 15 

8.       Programa de Suport Educatiu a les Famílies 76 

9.       Projecte de col·laboració entre l’EBM COBI  i el centre penitenciari de 
dones 

1 

10.   Projecte de Coeducació 4 

11.   Patis En Família 11 

12.   La Descoberta de la Matemàtica del 0-3 10 

13.   Cessió d’Espais a altres Entitats relacionades amb la petita infància 1 

14.   Projectes “col·laborem amb la comunitat”   13 

15.   Projecte Intergeneracional 6 

 

Presentació de documentació i inici de curs 

Les famílies interessades hauran de presentar només una única sol·licitud de preinscripció, 

amb tota la documentació, a l’escola bressol municipal o llar d’infants sol·licitada en primer lloc. 

També, dins del termini establert, es podrà presentar aquesta documentació a les Oficines 

d’Atenció Ciutadana municipals o a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.  

 

Les famílies poden presentar les sol·licituds de preinscripció per als infants que, com a mínim, 

tindran 16 setmanes d’edat el dia de l’inici del proper curs 2017-2018. 

 

Calendari de preinscripció i matrícula 

Després del període de preinscripció (del 2 al 12 de maig, ambdós inclosos); el 23 de maig es 

publicarà el llistat de sol·licituds de preinscripció a cada escola, amb la puntuació provisional; 

les possibles reclamacions es podran presentar del 24 al 26 de maig; el sorteig del número de 

desempat es farà públic el 26 de maig; la publicació del llistat de sol·licituds de preinscripció a 

cada escola, amb la puntuació definitiva, tindrà lloc el 30 de maig, i el llistat definitiu d’infants 

admesos, i si escau, de la llistat d’espera, es farà públic el 9 de juny. Les famílies amb fills o 

filles definitivament admesos podran fer la matrícula del 12 al 16 de juny, ambdós inclosos.  

 

La informació sobre els tràmits per al procés de matriculació es poden consultar a l’adreça 

ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol. En aquest web es pot trobar la informació sobre el 

termini de matriculació i sobre la documentació que cal aportar, així com les pàgines web de 

totes les escoles bressol municipals amb la informació singular i els projectes desenvolupats a 

cada escola. 

 


