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8.409 infants inicien el curs a les 101 escoles bressol 

municipals i 2.451 infants i joves a les 5 escoles 
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101 escoles bressol municipals i 2.451 infants i joves 

a les 5 escoles municipals de música 
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» El curs a les EBM s’inicia amb un total de 180 infants amb necessitats educatives 

especials, la xifra més alta assolida fins ara 

 

»      En marxa les construccions de les noves EBM a Germanetes (Eixample) i al carrer 

Roger (Sants). L’IMEB també té engegats els projectes de Can Carreras, Calafell i 

Teixonera. 

 

»     L’Ajuntament segueix reclamant a la Generalitat el pagament del deute de 41,8 milions 

i la recuperació de l’aportació anual corresponent per poder seguir reforçant l’oferta 

de places públiques en la xarxa d’EBM. 

 

 

La xarxa d’escoles bressol municipals gestionada per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) de 

l’Ajuntament de Barcelona arrenca el curs el proper dijous 12 de setembre. La xarxa compta en 

total amb 101 centres arreu de la ciutat i aquest curs disposarà d’una oferta de 8.409 places 

per a nadons i infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.  

 

La distribució de l’actual oferta pública d’EBM entre districtes i grups d’edat és la següent: 

 

DISTRICTE CENTRES  

PLACES  

Places per a 

infants de  4 

mesos a 1 

any 

Places per 

a infants 

d’1-2 anys 

Places per 

a infants 

de 2-3 

anys 

TOTAL 

Ciutat Vella 8 60 199 291 550 

Eixample 9 77 320 413 810 

Sants - Montjuïc 11 84 346 439 869 

Les Corts 4 32 126 156 314 

Sarrià – Sant  Gervasi 6 48 216 236 500 

Gràcia 9 71 319 371 761 

Horta - Guinardó 14 109 444 577 1.130 
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Nou Barris 13 92 394 492 978 

Sant Andreu 10 78 375 471 924 

Sant Martí 17 132 639 802 1.573 

TOTAL BARCELONA  101 783 3.378 4.248 8.409 

 

 

L’oferta de places de la xarxa d’EBM ha cobert el 56,1% de les sol·licituds de matriculació 

presentades per les famílies. El percentatge de demanda atesa és màxim als districtes de 

Sarrià Sant Gervasi (77,8%), Ciutat Vella (73,5%) i Sant Matí (62,8%), i mínim a l’Eixample 

(38,8%), Gràcies (45,8%) i Les Corts (46,1%) 

 

 

DISTRICTES OFERTA DEMANDA % DEMANDA 

ATESA 

Ciutat Vella 284 378 73,5 

Eixample 420 1.079 38,8 

Sants - Montjuïc 451 850 51,9 

Les Corts 158 343 46,1 

Sarrià – Sant  Gervasi 244 284 77,8 

Gràcia 376 819 45,8 

Horta - Guinardó 584 931 62,4 

Nou Barris 497 810 58,8 

Sant Andreu 474 751 62,3 

Sant Martí 807 1.282 62,8 

TOTAL 4.295 7.527 56,1 

 

 

Els infants matriculats en les EBM de Barcelona suposen el 21,2% del total d’infants entre 0 i 

3 anys empadronats a la ciutat. 

 

Una novetat d’aquest procés de matriculació és la prova pilot de diversificació horària (només 

de matí de 9 a 13 hores, només de tarda de 15 a 19 hores, i l’horari habitual de 9 a 17 hores) a 

l’EBM Aurora del barri del Raval, iniciada el curs passat. En el procés de matriculació del curs 

2019-2020 s’han cobert totes les places de mitja jornada ofertes (15 del torn de matí i 15 del de 

tarda). En els propers mesos l’IMEB analitzarà el funcionament i demanda d’aquest model de 

diversificació horària i la seva possible extensió progressiva a altres EBM de la xarxa. 

 

D’altra banda, estan en procés de construcció les noves escoles bressol municipals a 

Germanetes (l’Eixample), amb previsió de posada en marxa pel curs 2020-2021, i al carrer 

Roger (Sants – Montjuïc), prevista per al curs 2021-2022. Així mateix, l’IMEB treballa en els 

projectes bàsics i executius de les futures escoles Can Carreras (Nou Barris), Pere Calafell 

(Sant Martí) i Teixonera (Horta-Guinardó).  

 

La intensitat i ritme de l’increment de l’oferta del servei d’escola bressol està condicionat al 

pagament, per part de la Generalitat de Catalunya, del deute de 41,8 milions d’euros 
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corresponents als cursos 2013-2014 a 2016-2017, i a la recuperació de l’aportació anual que li 

correspon per al finançament de les EBM i que es va eliminar dels pressupostos de la 

conselleria d’Educació l’any 2012. 

 

 

 

 

 Escoles bressol municipals inclusives i integradores 

 

Aquest curs és el tercer en què s’aplica el sistema de tarifació social a les EBM, el qual ha 

revertit en un increment de la demanda del servei per part de les famílies amb una renda 

inferior a l’indicador de la renda de suficiència. Properament s’iniciarà una avaluació de 

l’impacte de la reforma tarifària sobre la demanda del servei i la composició de l’alumnat de les 

EBM.  

 

Així mateix, continua la tendència dels últims cursos d’augment de la matriculació d’infants 

amb necessitats educatives especials. En aquest inici de curs, en són un total de 180 (un 

2,1% del total d’alumnes), la xifra més alta assolida fins a la data. 

 

 

Curs Infants matriculats a 
les escoles bressol 

municipals amb NEE 

2016-2017 132 

2017-2018 118 

2018-2019 154 

2019-2020 180 
 

 

Cada escola bressol compta amb professionals de l’educació qualificats per atendre els infants 

amb necessitats educatives especials. A més, l’IMEB compta amb l’Equip Educatiu d’Atenció a 

Especials Necessitats, que dóna suport a les escoles i vetlla perquè els infants amb necessitats 

educatives especials rebin una atenció de qualitat, en un entorn inclusiu, que afavoreixi el seu 

bon desenvolupament. 

 

Així mateix, les escoles treballen estretament amb els centres de desenvolupament infantil i 

atenció precoç (CDIAP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els 

centres de recursos educatius per a dèficits auditius (CREDA), així com altres serveis que 

atenen els infants amb necessitats educatives significatives. 

 

 

 Més enllà dels centres d’educació infantil: els espais familiars  

 

A més del servei d’escola bressol, l’IMEB també ofereix el servei d’espais familiars. En aquests 

espais, cada infant, acompanyat d'un adult de referència (mare, pare, avi/a o cuidador/a), 

participa en dues sessions setmanals, aproximadament de tres hores, coordinades per un 

equip multidisciplinari de professionals. Aquest recurs pretén incidir en la qualitat de vida 
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d’infants i famílies mitjançant el suport professional i l’aprenentatge entre iguals de capacitats 

parentals i de criança. Entre ells, cal destacar l’espai familiar socioeducatiu situat a l’EBM 

Aurora, resultat d’una iniciativa conjunta entre l’IMEB i l’Institut Municipal de Serveis Socials, 

inaugurat aquest mateix any, i que ofereix un servei atenció específica per atendre famílies 

amb infants en situació de vulnerabilitat. 

 

Actualment, l’IMEB ofereix 6 espais familiars al conjunt de la ciutat, alguns d’ells vinculats a 

escoles bressol, que s’integren en una xarxa més ampla d’espais familiars de l’Ajuntament 

proveïts per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i diversos districtes de la ciutat. 

Els sis espais familiars de l'IMEB ofereixen 252 places pels grups d'espai familiar més 72 

places pel grup de nadons en família (un total de 324 places). Cada servei ofereix tres grups 

d'espai familiar més un grup de nadons en família. A més a més, els dos programes itinerants 

de nadons en família (dues educadores que setmanalment atenen grups en diferents CAP de la 

ciutat) ofereixen un total de 180 places. 

 
 

 

 Les escoles municipals de música i el Conservatori municipal comencen el curs 

dimecres 18 de setembre 

 

Les 5 escoles municipals de música de Barcelona iniciaran el curs 2019-2020 el proper 18 de 

setembre, amb 2.451 alumnes matriculats previstos en els programes de formació de llarga 

durada: 2.233 alumnes de 4 a 18 anys i 218 majors de 18 anys. 

 

A més, durant el curs s’oferiran 480 places en tallers de música per a nadons i les seves 

famílies i 120 places d’altres tallers musicals per alumnat amb més de 18 anys.  

 

Els estudis formatius reglats del Conservatori municipal de música iniciaran aquest curs amb 

un total de 530 alumnes matriculats en els diversos cursos (de 1er a 6è) i especialitats 

musicals (24 d’instruments i 1 de cant).  

 

A les mateixes dependències del Conservatori Municipal, el programa Bruc Obert ofereix als 

ciutadans que volen fer formació musical no reglada un total de 36 cursos de diferents 

temàtiques i àmbits musicals, amb un total de 750 places.  

 


