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Les escoles bressol municipals comencen el curs 
amb més equitat en l’accés i més innovació  
 
 
» Es confirma que amb el nou sistema de tarifació social, 6 de cada 10 famílies pagaran 

una quota menor que la que haurien pagat amb el sistema anterior i 1 de cada 10 
pagaran el mateix 
 

» El nombre de projectes d’innovació a les escoles bressol municipal augmenta un 
16% 

 
» La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha remarcat que “és inajornable que 

hi hagi una recuperació del finançament de l’educació infantil per part de la 
Generalitat. No pot ser que s’obrin debats sobre el futur d’aquesta etapa i, a la 
vegada, es continuï castigant les famílies en una etapa educativa tant important per al 
desenvolupament dels nostres infants. Ara Barcelona no rep ni un euro de la 
Generalitat per a educació infantil pública” 

 
» Durant aquest estiu s’ha ampliat l’Escola Bressol Municipal Tres Tombs amb dues 

aules més i s’han fet actuacions de manteniment i millora en diversos centres 
 

» Es redueix la ràtio de 32 unitats escolars, prioritzant aquelles que, per les seves 
característiques, presenten unes majors necessitats 
 

» Aquest curs entra en funcionament l’Espai Familiar Tres Tombs, el segon dels cinc a 
què es va comprometre el consistori per aquest mandat 

 

El curs escolar 2017-2018 comença a les 98 escoles bressol municipals de la ciutat amb 8.200 
infants escolaritzats, dels quals la meitat, prop de 4.100, s’hi ha matriculat aquest curs per 
primera vegada. És un curs marcat per una major equitat a l’hora d’accedir a una plaça, gràcies 
a l’aplicació del nou sistema de tarifació social, i per una major innovació en el dia a dia de les 
escoles, amb un increment del 16% en el nombre de programes educatius específics que es 
duen a terme en els centres.   

Durant la roda de premsa, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials,  Laia Ortiz, ha reclamat que la 
Generalitat inverteixi en educació infantil pública. “Ens trobem que Barcelona no rep ni un euro 
de la Generalitat per a educació infantil. És inajornable que hi hagi una recuperació del 
finançament de l’educació infantil per part de la Generalitat. No pot ser que s’iniciïn debats 
sobre com ha de ser el seu futur d’aquesta etapa i, en canvi, continuem castigant els municipis, 
i sobretot les famílies, sense un finançament estable, que garanteixi el dret a l’educació.“  

El comissionat d’Educació i Universitat, Miquel Àngel Essomba, s’ha referit a la tradició 
centenària de la innovació a l’educació a Barcelona. Volem destacar que per al consistori era 
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imprescindible estendre la onada de reflexió a tots els àmbits educatius de la ciutat, i en el 0-3 
era imprescindible”.  

6 de cada 10 famílies pagaran una quota menor amb el nou sistema de tarifació  

6 de cada 10 famílies matriculades a les escoles bressol pagaran aquest curs menys del que 
haguessin pagat amb el sistema de pagament vigent el curs passat, tal i com preveien els  
informes i estudis elaborats per l’Ajuntament. 1 de cada 10 pagaran el mateix, i 3 de cada 10 
pagaran més, amb uns increments que van des dels 40€ als 100€ en funció de la seva renda.  

S’avança així en una de les grans prioritats del govern municipal: diversificar el perfil de les 
famílies que fan ús de les escoles bressol municipals, facilitant l’accés a aquelles que veien la 
quota que havien de pagar com un impediment. L’objectiu, que el perfil de les famílies que 
assisteixen a l’escola bressol sigui el mateix que el del conjunt de la societat barcelonina.  

En aquest sentit, Laia Ortiz, ha remarcat que “s’ha aconseguit avançar en què el sistema de 
preu fos més just i tothom pagués el mateix percentatge de la seva renda. Hem aconseguit 
reequilibrar una mica el perfil de les famílies que porten els seus fills a les escoles bressol”. 

Fins ara totes les famílies pagaven el mateix, amb independència de la seva renda. Només les 
famílies que tenien una renda inferior a 1,34 vegades la renda de suficiència de Catalunya 
(10.668 euros) tenien descompte sobre el preu, amb bonificacions del 80%, el 50% o el 30% 
segons la renda, i una bonificació excepcional del 100% en aquells casos amb situació de 
necessitat o risc social valorat per Serveis Socials del consistori. 

Aquest curs 2017-2018, els preus de les escoles bressol s’han calculat mitjançant el nou 
sistema de tarifació social segons el qual s’han establert deu quotes diferents en funció del 
nivell de renda de la família. Hi ha deu trams esglaonats de preu, la quota mínima és de 50 
euros (escolaritat + menjador) per a les unitats familiars amb una renda anual més baixa, i la 
màxima, de 395 euros (escolaritat +menjador). Són aquelles famílies que superen 4,5 vegades 
la renda de suficiència de Catalunya a les quals els correspon el tram més alt.  
 
Com ja succeïa l’any passat, les famílies amb menys ingressos (tram 1 de tarifació) no pagaran 
res. Els quedarà cobert pel Fons d’Urgència Social per a famílies amb fills i filles de fins a 16 
anys sempre que reuneixin els requisits per concórrer i Serveis Socials de l’Ajuntament els 
hagin reconegut el dret a accedir-hi. En aquests moments 540 infants disposen d’aquest recurs. 
 
L’impacte de la implantació de la tarifació social suposarà un increment de 800.000€ en 
l’aportació que l’Ajuntament de Barcelona farà al sistema d’escola bressol pública.  
 
A dia d’avui ja s’han calculat i notificat a 7.442 famílies les tarifes socials que els corresponen, 
mentre que 330 famílies han decidit renunciar a la tarifació social. 

El resultat és que el 60,77% de les famílies paga menys que en l’anterior sistema de preus (les 
que estan compreses entre el tram 1 i el tram 6, inclosos), el 9,47% paga el mateix (tram 7), i el 
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29,76% paga més. D’aquestes, el 7,57% paguen 40€ més que abans al mes, el 10,25% 
paguen 75€ més i finalment, l’11,94% paga la tarifa màxima de 395 euros mensuals, bé perquè 
tenen uns ingressos que els situen en els trams més alts, bé perquè han decidit no comunicar 
els ingressos que tenen. 
 
La distribució, doncs, en els diferents trams és la que segueix: 

Tram  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Total 

Preu public 
escolaritat+ 
alimentació 50,00 90,00 130,00 170,00 210,00 250,00 290,00 330,00 365,00 395,00 

 

Tarifacions 
concedides 2260 471 424 380 428 760 736 588 797 598 7442 
Renuncien 
a la 
tarifació          330 330 
% sobre el 
total 29,08% 6,06% 5,46% 4,89% 5,51% 9,78% 9,47% 7,57% 10,25% 11,94% 100,00% 
 
 
El sistema adoptat per Barcelona té un preu màxim similar a altres grans municipis catalans, i 
un preu mínim molt inferior al  de la resta, perquè té la particularitat que va optar per estendre la 
tarifació social al copagament del servei de menjador (element  que el distingeix de d’altres  
municipis que han optat per combinar la tarifació social en l’escolaritat amb una quota de 
menjador fixa acompanyada d’un sistema de beques) i no introduir cap quota fixa addicional 
per materials o matrícula. Barcelona es suma, doncs, al sistema ja implantat a altres ciutats 
catalanes i que el mateix Síndic de Greuges recomanava. 
 
Per agilitar el procés s’han introduït nous processos informàtics, que agilitzen la tramitació i 
disminueixen la càrrega de feina per les escoles i famílies, de manera que les rendes s’han 
consultat directament a l’Agència Estatal Tributària, i els carnets de monoparentalitat i família 
nombrosa a la Generalitat de Catalunya, estalviant a les famílies temps i desplaçaments en la 
tramitació de la matrícula. 
 
L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ha tarifat socialment totes les famílies usuàries del 
servei d’escola bressol, llevat de les que van manifestar explícitament al full de matrícula que 
renuncien a la tarifa social esmentada. 
 
 
Prop de 8.200 alumnes escolaritzats a les escoles bressol municipals  
 
Dels 8.200 alumnes escolaritzat s aquest curs 2017-2018 a les escoles bressol municipals, la 
meitat ho fan per primera vegada. El districte amb més alumnat és Sant Martí, seguit de Horta-
Guinardó i Nou Barris. S’incrementa l’oferta de places a l’escola bressol Tres Tombs, amb 33 
places, gràcies a l’ampliació de dues noves aules.  
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DISTRICTES ESCOLES MATRICULATS ESCOLARITZATS 

CIUTAT VELLA 7 240 471 
EIXAMPLE 8 392 719 
SANTS-MONTJUÏC 11 406 866 
LES CORTS 4 160 313 

SARRIÀ-SANT GERVASI 6 236 493 

GRÀCIA 9 374 757 
HORTA-GUINARDÓ 14 573 1.112 
NOU BARRIS 13 479 987 
SANT ANDREU 9 433 842 
SANT MARTÍ 17 800 1.586 
TOTAL 98 4093 8.146 

 
 
A banda, i en la línia d’avançar en la millora del servei, es redueix el nombre d’alumnes per 
aula a 32 unitats escolars. Els centres on 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. 
 

 

 

Alumnes amb necessitats educatives especials  

Aquest curs, les escoles bressol municipals han rebut 124 sol·licituds d’escolarització d’infants 
amb necessitats educatives especials, mentre que el curs passat el nombre de sol·licituds 
noves va ser de 120, i el curs 2015-2016 va ser de 132. Amb la voluntat que les escoles 
bressol municipals siguin plenament integradores, un equip educatiu d’Atenció a Especials 
Necessitats de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, format per 4 psicòlogues i 1 
psicopedagoga, treballa per donar suports als i les docents dels centres, complementant la 
seva tasca amb 10.000 hores de suport educatiu que reforça el treball d’educadores i equip 
psicopedagògic.   

 

Sol.licituds de renda mínima 

Respecte el nombre de sol·licituds fetes per famílies amb la renda mínima d’inserció 
reconeguda, s’hi ha presentat 48 sol·licituds en el curs 2017-208., mentre que al curs 2015-16 
van ser 37 i al curs 2016-17,  42.  
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DISTRICTES TOTAL SOL·LICITUDS 
PREINSCRIPCIÓ 

SOL·LICITUDS FAMÍLIES AMB 
RENDA MÍNIMA D’ INSERCIÓ  % 

CIUTAT VELLA 363 13  3,6 
EIXAMPLE 1.116 2  0,2 
SANTS-MONTJUÏC 795 6  0,8 
LES CORTS 357 0  0 
SARRIÀ-SANT GERVASI 388 0  0 
GRÀCIA 864 2  0,2 
HORTA-GUINARDÓ 837 2  0,2 
NOU BARRIS 769 10  1,3 
SANT ANDREU 716 5  0,7 
SANT MARTÍ 1.361 8  0,6 
TOTAL 7.566 48  0,6 

 

 

Ampliació de l’EBM Tres Tombs   

Durant aquest estiu, l’Ajuntament ha realitzat obres de manteniment i millora en diverses 
escoles bressol. L’actuació més destacada ha estat l’ampliació de l’Escola Bressol Municipal 
Tres Tombs. S’ha reformat l’interior d’un edifici d’oficines adjacent per tal d’ampliar el nombre 
d’aules amb dues més, rehabilitant-ne la planta baixa per fer un nou espai familiar i una sala 
d’usos múltiples. També s’han fet actuacions de millora de la pintura i el mobiliari, i les obres 
necessàries per a la creació del nou Espai Familiar. 

 

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.  
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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 

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 
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Nou Espai Familiar a l’EBM Els Tres Tombs 

L’Ajuntament posa en marxa aquest curs 2017-2018, el segon dels cinc  Espais Familiars a què 
es va comprometre per aquest mandat. Es tracta concretament de l’Espai Familiar Tres Tombs. 
S’ubica en el mateix edifici que l’escola bressol del mateix nom amb la voluntat que els dos 
tipus d’oferta educativa comparteixin espai i es complementin, amplifiquin les possibilitats d’ús 
per part de les famílies, i enriqueixin la intervenció educativa a tots dos serveis.  

Els altres tres nous Espais Familiars seran els d’ Aurora (Raval), l’any 2018; i Sants-Badal i 
Trinitat Nova que s’obrirà l’any 2019. 

La voluntat d’avançar en el la creació d’aquests espais s’emmarca en el debat que el consistori 
ha obert amb entitats i professionals de l’atenció a la petita infància, per tal d’actualitzar els 
serveis que s’hi dediquen. En aquest sentit, es volen donar més opcions a les famílies per tal 
que a més de l’oferta d’educació reglada, puguin escollir, si així ho decideixen, una oferta amb 
formats i horaris menys rígids. 

Els Espais Familiars ofereixen un espai de joc amb intencionalitat educativa, sense horaris 
marcats i on les famílies poden compartir entre elles experiències, a la vegada que hi compten 
amb professionals de l’educació perquè els puguin assessorar. Els espais també tenen 
l’objectiu de posar a disposició un espai d’ajuda mútua, que actuï preventivament contra 
l’aïllament familiar, i de fer treball en xarxa amb els diferents serveis educatius, socials i 
sanitaris del territori de referència. 


