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01 
Planificació de l’escola bressol del 
carrer Aurora 
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Nova Escola Bressol AURORA  

Un model integral de suport a la primera infància, amb una oferta més diversificada 
i adaptada a les diferents necessitats dels nadons, infants i les seves famílies.  
 

Entrarà en funcionament, al barri del Raval, el 9 de gener de 2019.  
 
Objectius principals:  
 
• Conciliar la vida laboral i familiar 
 
• Cobrir les necessitats de famílies que volen portar els seus fills i filles a les EBM 

però amb horaris menys extensos. 
 
• Realitzar una atenció específica a famílies amb infants en situació de risc 
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Serveis que ofereix: 
 
1. Servei d’Escola Bressol Municipal, amb prova 

pilot de diversificació horària 
 

2. Servei d’Espai Familiar Socioeducatiu  
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1. Servei d’Escola Bressol Municipal, amb prova 
pilot de diversificació horària 
 
• 4 grups d’escola bressol, amb horari de 8 a 17 h, amb 

capacitat total de 58 infants entre 0 i 3 anys.  
 
• 1 grup d’escolaritat reduïda al matí, amb horari de 9 a 13 h, 

amb capacitat per a 15 infants entre 1 i 3 anys.  
 
• 1 grup d’escolaritat reduïda a la tarda, amb horari de 15 a 19 

h, amb capacitat per a 15 infants entre 1 i 3 anys 
 

TOTAL: 6 grups i 88 infants 
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Característiques específiques dels grups de diversificació 
horària (prova pilot): 
 
• Grups mixtos amb infants entre 1 i 3 anys 
• Cada grup té una capacitat de 15 alumnes, distribuïts en horari de matí o de tarda.  
• El calendari escolar serà el mateix que la resta de grups de l’escola.  
• Com a la resta de grups, se’ls oferirà un context de desenvolupament de les seves 

capacitats cognitives, motrius, emocionals i socials, a partir del moments de cura de 
les seves necessitats bàsiques i dels moments de joc i descoberta. Alhora, 
s’acompanyarà a les famílies per tal de compartir amb elles la cura i educació dels 
seus fills i filles.  

• Al grup de matí, s’oferirà un esmorzar a mig matí i al grup de tarda, un berenar, amb 
tres elements: làctics, hidrats de carboni i fruita, preparats cada dia a la cuina de 
l’escola.  

• Els infants matriculats en un d’aquests grups no poden optar al servei d’alimentació i 
descans al migdia.  
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Criteris d’accés (igual per als grups d’horari sencer com d’horari reduït): 

 

Segons la clàusula 12 de Resolució del Consorci d’Educació sobre la preinscripció i matrícula de 

l’alumnat de les escoles bressol i llars d’infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per 

al curs 2018-2019, publicat al DOGC de 18 d’abril de 2018,  

 

les places de l'escola s'oferiran a les famílies en llista d'espera de les escoles 

bressol EBM Cadí, EBM Mont Tàber i EBM Canigó del districte de Ciutat Vella, 

seguint l'ordre de puntuació atorgat en el procés de preinscripció. En el cas que 

no s'omplin aquestes places s'oferiran a les famílies de les llistes d'espera de 

l'escola bressol Nic del districte de Sants-Montjuïc i l'escola bressol EBM Tres 

Tombs del districte de l'Eixample, atenent al criteri de proximitat. Per a 

aquestes escoles es seguirà l'ordre de puntuació atorgat en el procés de 

preinscripció. 
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Equip educatiu de l’EBM Aurora (sense incloure l’espai socioeducatiu): 
 
 
 
 
•  1 Direcció 

 
• 5 educadors o educadores amb jornada de 35 h/setmana, per a l’Escola 

bressol horari complet 
 

• 2 educadors o educadores amb jornada de 23 h/setmana, per a l’Escola 
bressol horari reduït 
 
 
 

 Total equip educatiu: 8 professionals 
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Suport educatiu de l’EBM Aurora (sense incloure l’espai socioeducatiu): 
 
General: Bossa de 8 hores mensuals de suport a l’organització 
 
1. Suport assignat als grups d’horari complet 
 
•  Acollida matí (de 8 a 9 h): 2/3 professionals en funció del nombre d’alumnes que s’incorporin 

a l’escola en aquest horari.  
• Alimentació i descans (d’11.30 a 15 h): 1 professional per cada grup d’horari complet (4 

professionals) 
• Reforç activitats aula: 4 professionals (2.5 h/setmana per professional)  

 
2. Suport assignat al grup de matí  
 
• Hora de l’esmorzar: 1 professional 1 h/dia 

 
3. Suport assignat al grup de tarda 
 
• Del berenar fins al final (de 17 a 19 h): 1 professional 2 h/dia, per l’estona del berenar i com a 

acompanyament perquè la tutora o el tutor no es pot quedar sol/a a l’escola amb un grup 
d’infants.  
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Preus públics de l’EBM Aurora (sense incloure l’espai socioeducatiu): 
 
 
• Per als grups d’horari complet de l’escola bressol Aurora, s’aplicarà la normativa i els 

preus públics d’escoles bressol, aprovats per la comissió de govern de l’Ajuntament de 
Barcelona i publicats al BOP en data 27 de març de 2017.  

 
• Per als grups d’horari reduït (on s’inclou l’esmorzar o el berenar), s’aplica un preu 

específic d’escolaritat amb horari reduït i un preu per esmorzar o berenar reforçat. La 
quota mensual total varia entre 21,10 € per al tram de renda més baixa i 166,70 € per 
al tram de renda més alta.  
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RENDA 
FAMILIAR 

Menor o 
igual a A 

Entre A 
i B 

Entre B 
i C 

Entre C 
i D 

Entre D 
i E 

Entre E i 
F 

Entre F i G 
Entre G i 

H 
Entre H i 

I 
Més gran 

que I 

TARIFA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 QUOTA 
MENSUAL: 21,10 € 37,99 €  54,87 €  71,75 €  88,63 €  

105,51 
€  122,39 €  139,27 €  154,04 €  166,70 €  



 
 
2. Servei d’Espai Familiar Socioeducatiu  
 
Compromís de l’Ajuntament de Barcelona d’avançar cap a un model de 
primera infància més integral, per donar serveis significatius a famílies 
de diferents condicions socials, econòmiques i de vulnerabilitat.  
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Objectius de l’Espai Familiar Socioeducatiu Aurora:  
 
• Promoure espais d’acompanyament familiar, intercanvi i aprenentatge mutu 

en relació a la criança, tot afavorint el benestar i el creixement dels infants i 
les famílies.  

 
• Tenir cura del vincle amb l’infant, el vincle entre famílies i el vincle amb els i 

les professionals, afavorint una criança satisfactòria.  
 
• Fomentar el rol preventiu de l’espai familiar, disminuint l’aïllament de les 

famílies i afavorint la generació de xarxa social. 
 
• Involucrar a les mares i als pares des de l’inici, fomentant una intervenció que 

incorpori la perspectiva de gènere per treballar la coresponsabilitat en les 
cures i criança dels seus fills i filles. 

 
• Realitzar un acompanyament singularitzat de les famílies en situació de risc, 

facilitant la seva participació satisfactòria i plena en els serveis i activitats.  
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Destinataris: 
 
 
 
• Famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys del districte de Ciutat Vella, 

garantint la inclusió de famílies amb major nivell de risc per situacions 
desfavorables.   

 
• Reserva de fins un 33% de les places de cada grup per a famílies 

derivades pels Serveis Socials. 
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Serveis bàsics: 
 
1. Grup “Nadons en família” per a famílies amb infants entre 0 i 9-10 mesos.  

• 1 grup al matí i un grup a la tarda, amb 1 sessió setmanal (2,5 h) 
• Cada grup estarà format per 12 mares i/o pares amb el seu nadó.  

 
2. Grups d’Espai Familiar per a famílies amb infants entre 9-10 mesos i 3          anys. 

• 2 grups al matí i 1 grup a la tarda, amb dues sessions a la setmana (5 h) 
• Cada grup estarà format per 15 mares i/o pares amb el seu infant.  

 
3. Suport a les cures bàsiques d’higiene, alimentació i son de l’infant adreçat a les famílies en 

situació de risc derivades per serveis socials. 
• Es definirà un Pla d’acompanyament específic, que inclogui com a objectius el suport en 

l’aprenentatge d’habilitats de criança relacionades amb la higiene, l’alimentació i la son. 
 

4.     Suport emocional individual i familiar, si s’escau,  per a famílies en situació de risc 
• S’inclou la possibilitat de fer un treball terapèutic individual i/o familiar que possibiliti la 

millora de la capacitat psicològica i emocional per a  l’abordatge de les dificultats i 
mancances en relació a la criança. 

 
 
  



 
 
Professionals de l’Espai Familiar Socioeducatiu Aurora 
 
Adscrits a l’IMEB:  
 
•  2 educadors/es d’escola bressol amb un horari de 35 hores setmanals. 
 
Adscrits a la Direcció d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Barcelona:  
 
• 1 educador/a social amb un horari de 37,5 hores setmanals 

 
• Psicòleg amb una dedicació de 4 h/setmanals.  

 
• Treballador/a Familiar amb una dedicació setmanal a cada espai familiar de 7,5 h/setmanals 

(3 dies de 12 a 14:30) 
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02 
Dades de matrícula escolar del 
curs 2018 – 2019 
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Sol·licituds de preinscripció per al curs 2018-2019 
Barcelona Ciutat 

Preinscripció 2017-2018 
Preinscripció 2018-

2019 diferència 
total públic concertat total públic concertat total públic concertat 

            
S'incorporen a 
l'escola a P3 12.804 6.349 6.455 12.760 6.442 6.318 -44 93 -137 

                  

Demanen plaça 
a 1r ESO 6.741 4.884 1.857 6.916 4.968 1.948 175 84 91 
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Ciutat Vella: Anàlisi de la matrícula de P3  
centres públics centres concertats Total 

  Grups Matrícula Vacants Grups Matricula Vacants Grups Matrícula Vacants 
16 373 16 10 216 34 26 589 50 

centres públics centres concertats Total 
  Grups Matrícula Vacants Grups Matrícula Vacants Grups Matrícula Vacants 

10 258 11 11 296 16 21 554 27 

Ciutat Vella: Anàlisi de la matrícula de 1r de l’ESO 

Dades de matrícula a 15 novembre de 
2018 
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Preus Públics de districte 2019 
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El Districte de Ciutat Vella, ha  mantingut, en línies 
generals, les tarifes dels Centres Cívics, Casals de Gent 
Gran, Casal de Joves, Casals Infantils, Projecte Franja i 
els Espais Esportius del Districte. 
  
Tot i així, es plantegen alguns canvis que detallem a 
continuació: 
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Centres Cívics i Casal de Barri Folch i Torres: 
  
En relació als Centres Cívics i al Casal de Barri Folch i Torres, s’afegeix un descompte a 
les activitats formatives per a les persones amb diversitat funcional, acordat a nivell 
de ciutat, amb el següent redactat: 
  
- (c) És d’aplicació la reducció del 50% o 75% per persones residents al municipi amb 
algun tipus de discapacitat, amb els següents criteris i reduccions (no sent 
acumulables a altres tipus de descomptes):  
  
c.1. Targeta de discapacitat i no targeta rosa 
c.1.1. Amb un grau igual o superior al 65%: descompte del 75% 
c.1.2. Entre 33 i 64% de discapacitat: descompte del 50% 
c.1.3. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec 75% de descompte 
c 1.4. Amb necessitat de tercera persona 75% de descompte 
c.2. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%. 
c.3. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental: CSMIG, 
CSMA, del Centre Atenció Primària, Club social actualitzat. per tenir un trastorn de 
salut mental sever. (TMS) 
c.3.1. amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI..) descompte del 
75% 
c.3.2. Amb rendes superiors: descompte del 50% 
c.3.3. Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills a càrrec 75% de descompte. 
 

. 
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Camp de Futbol Municipal Parc de la Catalana. 
  
La proposta  segueix la pauta de l’IBE, que ha estat pujar els preus de les 
instal·lacions esportives el 2,2 % corresponent a l’IPC interanual, excepte les tarifes 
corresponents a: 
•  “Entrenament altres categories” i a 
•  “lloguer del camps sencer (per a competicions d’Amateurs, veterans i grups; 2 

hores)   
  
Es considera que aquestes 2 tarifes ja tenen un preu prou ajustat i no cal repercutir 
la pujada d’IPC. 
  
Tanmateix, es crea una tarifa nova: 
 
 - Entrenament futbol base tecnificació  (fins juvenil inclòs): 25,00 €  
 
L’objectiu d’aquesta tarifa és per poder ajustar el preu a les activitats de tecnificació 
del futbol  base. 
  
Els preus de la resta de pistes esportives municipals mantenen el preu del 2018 i 
continuen sent gratuïtes fins a les 20 h per les entitats de caràcter socials del 
territori 
 

. 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat/ciutatvella.cat 
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