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INFORME FINAL DEL PROJECTE ANÀLISI DEL POTENCIAL 

DEL CAPITAL SOCIAL DELS GRUPS DE CRIANÇA EN EL 

PROCÉS EDUCATIU DE 0-3 ANYS 

 

1. INTRODUCCIÓ 

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona vol identificar, analitzar i avaluar 

les distintes alternatives existents en el procés d’educació i acollida dels infants de 0 a 3 

anys, més enllà del recurs a les escoles bressol municipals i a les llars d’infants 

tradicionals. 

En aquest sentit, busca analitzar tota l’oferta existent per tal de fer visibles les distintes 

opcions que es plantegen a les famílies a l’hora de conciliar la maternitat / paternitat 

amb la vida professional dels adults. 

La idea subjacent seria la de millorar els serveis oferts a les famílies mitjançant: 

1. La identificació immediata de les distintes opcions associades al procés 

d’acollida, cura i/o educació dels infants de 0 a 3 anys, per tal de que cada família 

pugui escollir el que millor s’adapta a les seves necessitats. 

2. La caracterització d’un mapa real de serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys i 

a les seves famílies, tot i catalogant els beneficis i els costos associats a les 

distintes opcions, per tal de facilitar el procés d’elecció dels potencials usuaris. 

3. La quantificació dels impactes econòmics sobre les famílies i l’administració de 

les diferents modalitats, així com els potencials efectes sobre la creació 

d’ocupació formal i informal, i l’impacte de gènere dels treballs de cura i de les 

tasques de la llar. 

4. La detecció de potencials àrees de millora del servei ofert per l’Ajuntament de 

Barcelona en l’atenció als infants de 0 a 3 anys. 

5. L’increment del grau de transparència de l’administració en l’oferta d’aquest 

servei concret d’educació i acollida als infants de 0 a 3 anys. Donant a conèixer 

les distintes opcions existents, els pares podran prendre la decisió que considerin 

més adient pels seus fills amb més informació sobre les alternatives que tenen 

al seu abast. 
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La proposta de treball de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat 

Pompeu Fabra (ESCI-UPF) estructura l’anàlisi des d’un enfocament interdisciplinari, tot i 

analitzant el tema que ens ocupa des de distintes vessants. 

En aquest sentit, el projecte d’anàlisi es vertebra en distintes fases: 

 En primer lloc, s’ha dut a terme una prospectiva internacional per tal d’identificar 

tendències, avaluar models alternatius a les escoles bressol i a les llars d’infants 

a l’hora d’acollir als infants de 0 a 3 anys, tot i observant models diferents de 

planificació i gestió dels serveis de responsabilitat pública. 

 En paral·lel, s’ha avaluat l’oferta de serveis alternatius al sistema d’acollida 

tradicional d’infants de 0 a 3 anys a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de 

construir un mapa detallat de l’oferta global per barris i districtes. 

 La fase fonamental del projecte de treball és la que es basa en els processos de 

recollida, tractament i anàlisi de les dades necessàries. 

Per fer-ho, s’ha recorregut a una diferent tipologia d’informació: 

I. Dades proveïdes per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

(IMEB). 

II. Dades recollides mitjançant la realització d’enquestes a usuaris de 

serveis d’acollida alternatius a les escoles bressol i llars d’infants. 

III. Referències de caràcter quantitatiu i qualitatiu obtingudes del buidat 

exhaustiu de la informació pública disponible en pàgines web de les 

distintes iniciatives d’oferta de serveis detectades. 

IV. Contrastació i ampliació de les dades anteriors mitjançant el recurs a 

informació de caràcter qualitatiu recavada mitjançant la realització 

d’entrevistes personals a un conjunt d’agents de la xarxa (escollits 

seguint criteris de representativitat de la mostra). 

 

La procedència de la informació utilitzada en la realització d’aquest treball és molt 

diversa donat que prové dels distints agents involucrats en el procés de prestació de 

serveis. 

 

En aquest sentit, s’ha recorregut a les següents fonts d’informació: 

 

a. L’autoritat educativa (representada per la Regidoria d’Educació i 

l’IMEB). 

b. Dades recavades de pàgines web i bibliografia diversa. 

c. Representants de grups de criança, de grups de criança compartida, 

de mainaderes a casa, de models d’escola lliure,... 

d. Els/les educadors/res dels centres analitzats. 

e. Els infants i les seves famílies (usuàries de distints models de serveis). 
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 A partir de la informació extreta de l’anàlisi multidisciplinària de les dades, s’ha 

elaborat una taula comparativa dels costos, beneficis, avantatges i 

desavantatges associats a cadascun dels models d’acollida d’infants de 0 a 3 anys 

que coexisteixen a la ciutat de Barcelona, que faciliti els processos de decisió tant 

de les famílies com dels gestors públics. 
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2. CONSIDERACIONS DE CARÀCTER PREVI 

Existeix molt debat sobre quin ha de ser el paper de l’administració pública en la 

planificació dels serveis d’educació i acollida als infants. 

2.1. Consideracions en relació a les polítiques públiques. 

A l’hora d’abordar un tema tan sensible com el que ens ocupa, caldria tenir presents 

múltiples elements, per tal de que l’enfocament dut a terme ofereixi una perspectiva 

completa del mateix. 

En aquest sentit, s’haurien d’incloure les següents variables en qualsevol anàlisi 

vinculada a les polítiques públiques de provisió i/o planificació del serveis d’educació i 

acollida als infants de 0 a 3 anys: 

 La tipologia de la família. 

 Les polítiques públiques existents, que pivoten entre ajuts financers, l’adaptació 

dels horaris laborals dels pares o tutors i una oferta dispar de dispositius 

d’acollida i d’atenció als infants de 0 a 3 anys. 

 Ideologia subjacent a les polítiques públiques (per a quines figures es planifica? 

Es considera que a la llar hi ha un sustentador i un cuidador o bé dos cuidadors i 

dos sustentadors?). 

 El paper de la dona en la societat considerada. 

 L’elecció / les preferències dels pares o tutors. 

 L’oferta de serveis existent i, també, la qualitat de tals serveis. 

 Les alternatives existents (hi ha un corrent d’opinió important que diu que les 

preferències dels pares o tutors estan en un segon terme si no poden triar –

perquè l’oferta és inexistent- entre tot el ventall d’opcions potencialment 

possibles). 

 Els ajuts públics. 

 La legislació vigent. 

 L’accessibilitat als serveis oferts. 

 L’assequibilitat dels serveis oferts. 

 L’acceptabilitat social dels serveis oferts. 

Totes aquestes variables tenen algun tipus d’incidència en el procés de cerca, selecció i 

elecció d’un o altre servei d’educació i/o acollida a infants de 0 a 3 anys. 

Una referència bibliogràfica crucial en la nostra anàlisi és el document: The provision of 

childcare services. A comparative review of 30 european countries (2009). 
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En l’esmentat document es defensa la tesi de que uns bons serveis d’acollida als infants 

permeten: 

 Millorar la conciliació de la vida familiar i de la professional. 

 Impulsar la participació en el mercat de treball (especialment de les dones). 

 Incidir sobre la igualtat de gènere (en matèria d’ocupació, salaris, 

desenvolupament professional,...). Una major participació femenina en el 

mercat de treball pot incrementar la igualtat de gènere, potenciar el creixement 

econòmic i ajudar a millorar la sostenibilitat de l’estat del benestar, especialment 

en un context d’envelliment de la població. 

 Augmentar les taxes de fecunditat, potenciant el fet de que tenir un fill 

esdevingui menys car en termes d’ingressos i d’oportunitats laborals. 

 Millorar el desenvolupament i la integració socioeconòmica dels infants (i de les 

seves famílies), reduint la pobresa i incrementant la inclusió social, tant pel que 

fa als pares com pel que fa als seus descendents. 

En el Barcelona Summit de 2002 es van prendre una sèrie d’acords: 

 Eliminar els desincentius a la participació femenina en el mercat de treball. 

 Aconseguir que el 2010 es proveïssin serveis d’acollida als infants a un mínim del 

90% dels nens d’entre 3 anys i l’edat d’escolarització obligatòria (els 6 anys, pel 

que fa a l’estat espanyol). 

Les raons fonamentals per tal de perseguir els dos objectius anteriors es fonamenten en 

diverses creences: 

o La d’assolir un impacte positiu en la taxa de participació femenina en el mercat 

de treball, amb tots els beneficis que aquest fet comporta: 

 Impuls de la igualtat de gènere 

 Major creixement econòmic 

 Millora de la sostenibilitat de l’estat del benestar 

o El possible repunt de les taxes de fertilitat. 

o Una potencial reducció de la pobresa. 

o La introducció d’avenços significatius en el desenvolupament infantil i en la 

integració socioeconòmica dels infants. 

Val a dir que, a nivell europeu, no s’ha avançat prou en l’assoliment dels objectius 

establerts degut a dos motius: 

 Econòmics: les restriccions pressupostàries han frenat i fins i tot reduït les 

inversions públiques en matèria educativa. 
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 De caire ideològic: els objectius i els mitjans no són compartits per tothom. Per 

exemple, no totes les societats europees tenen la mateixa visió dels permisos de 

maternitat / paternitat ni les mateixes preferències. 

Cada país (regió, societat,...) té la seva pròpia constel·lació d’elements destinats a 

l’acollida dels infants: permisos als pares, escoles bressol de finançament públic, suport 

familiar, centres de dia,... L’oferta va canviant i s’intenta adaptar a una demanda que 

també canvia, diversificant el ventall d’opcions que es donen a les famílies. No obstant, 

cal tenir present que el fet de dotar de major capacitat d’elecció a les famílies pot 

comportar l’agreujament de les diferències socioeconòmiques entre les distintes unitats 

familiars i/o entre homes i dones. 

La demanda canviant comporta canvis en l’oferta de serveis d’acollida als infants que, a 

curt termini, poden provocar confusió a les famílies i, alhora, comportar efectes oposats 

als perseguits (és a dir, acaben coexistint serveis que poden incidir de manera oposada 

sobre els objectius inicials). 

En termes generals, hi ha dos models bàsics associats a la provisió de serveis públics 

d’educació i/o acollida d’infants de 0 a 3 anys. 

 El model “paral·lel”: després d’un permís de maternitat, els pares han d’escollir 

entre seguir a casa tenint cura del seu fill o bé utilitzar els serveis d’acollida 

existents (públics o privats). Aquest model pot perpetuar les diferències 

socioeconòmiques entre famílies o des d’una perspectiva de gènere. 

 El model que concatena un permís de maternitat i, posteriorment, els serveis 

d’acollida oferts. En aquest cas, el debat ve suscitat per la durada òptima del 

permís (en termes d’inserció laboral, del desenvolupament dels infants o de la 

taxa de fertilitat). 

Tant si s’escull un model com l’altre s’identifiquen aspectes de millora i es generen 

debats interessants que involucren diversos paràmetres: 

 Benestar i desenvolupament dels infants 

 Entrada en el mercat de treball després del permís de maternitat 

 Obligatorietat de que els dos pares s’agafin permisos 

 Durada òptima dels permisos 

 Oferta de serveis 

 Polítiques de gènere 

 Conciliació de la vida laboral i de la familiar 

 Integració social 

 Increment de la taxa de fecunditat 

 Desenvolupament professional 
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 Costos d’oportunitat de les distintes opcions associades a la provisió de serveis 

 ... 

Per altra banda, les polítiques públiques no sols es refereixen a la disponibilitat de 

serveis d’acollida als infants: la qualitat dels serveis proveïts també és molt important. 

La qualitat dels serveis d’educació i acollida als infants fa referència a aspectes que 

contribueixen al desenvolupament social, emocional i cognitiu del nen. 

En aquest sentit, les tasques que es demanen als professionals del sector són cada cop 

més complexes i s’han d’analitzar des d’una perspectiva pedagògica, social i de la 

societat en què es desenvolupen. Així mateix, els continus i ràpids canvis a nivell 

estructural, econòmic i cultural, tenen implicacions en la vida dels infants i de les seves 

famílies. Per altra banda, els avenços en l’àmbit de la recerca en educació posen nous 

reptes sobre la taula dels polítics. Finalment, les restriccions pressupostàries i el desig 

d’incrementar la flexibilitat dels serveis oferts, poden portar a prendre decisions que no 

estan completament alineades amb els requeriments en l’àmbit de la qualitat. 

Els reptes clau en relació a la provisió d’aquests serveis són els baixos salaris i el baix 

estatus del personal. Els requisits de formació del personal d’aquest serveis d’educació 

i/o acollida d’infants solen ser molt minsos. En aquest sentit, molts països estan 

intentant incrementar tals requisits formatius, per tal d’alinear la professió amb els de 

la resta de professorat. En alguns països el nivell formatiu mínim és el de la formació 

professional. També es va requerint formació en lideratge per als directors dels centres 

d’acollida als infants. 

Pel que fa a l’estat espanyol, legislativament, s’han inclòs els serveis d’acollida als infants 

en les diferents franges d’edat dins els sistema educatiu formal. I, per altra banda, es 

busca el monitoratge d’aquests serveis d’acollida als infants per part dels serveis 

sanitaris i/o socials. 

El control sobre el pla d'estudis és una manera a través de la qual el govern pot exercir 

algun control de qualitat. El pla d'estudis de l'escola primària sol ser imposat de manera 

centralitzada i l’acollida als infants sol ser una etapa relativament curta. En aquest 

context caldria: 

o permetre una interpretació local, 

o proporcionar orientació als professionals, 

o promoure la comunicació entre pares i el personal dels centres, 

o identificar els objectius generals de qualitat i indicar la forma en què poden 

aconseguir-se. 
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En general, no hi sol haver regulacions i/o instruments i/o procediments per tal 

d’examinar la qualitat. Així, l'educació i la cura dels nens a la primera infància no són 

necessàriament conceptes separats, però són elements inseparables en la vida d'un nen 

i, per tant, requereixen un conjunt comú de normes de qualitat que abasten una àmplia 

gamma d'ajustaments. 

En aquest context, i des d’una perspectiva política, la provisió de serveis d’acollida als 

infants encara una sèrie de problemes: 

i. Els motius subjacents a la provisió de serveis d’acollida als infants. 

ii. L’actual barreja de serveis que pivoten entre ajuts financers, adaptació d’horaris 

i oferta dispar de dispositius d’acollida i d’atenció als infants. 

iii. Les diferents preferències de les famílies, en funció de l’objectiu perseguit 

(augmentar les possibilitats d’elecció, millorar la posició laboral de les dones o 

promoure la vida familiar). 

iv. La qualitat dels serveis d’acollida als infants, particularment la referida a les 

habilitats i a la formació dels professionals involucrats en la prestació d’aquests 

serveis. 

v. La decisió política sobre a on enquibir les iniciatives no reglades d’atenció als 

infants (mainaderes a casa, mares de dia, grups de criança,...), bé en l’àmbit dels 

serveis socials, bé en l’àmbit dels serveis educatius. 

 

2.2. Consideracions en relació a la tipologia dels serveis 

d’educació i/o acollida d’infants de 0 a 3 anys. 

Abans d’iniciar l’anàlisi de la situació a la ciutat de Barcelona, convé establir les seves 

bases de partida, tot i identificant les distintes tipologies de serveis d’acollida i educació 

als infants de 0 a 3 anys que es troben a l’abast de les famílies a la ciutat de Barcelona. 

A l’analitzar la demanda de serveis d’acollida als infants, s’observa una gran disparitat 

entre els països europeus, donat el pes que distintes variables tenen sobre la mateixa. 

Així, la demanda d’aquests serveis depèn de: 

 La participació dels pares (especialment de les mares) en el mercat de treball. 

 Les preferències dels pares o tutors. 

 L’oferta existent. 

 Els nivells d’atur existents. 

 La durada del permís de maternitat / paternitat. 

 La durada de la jornada laboral. 

 El potencial recurs a contractes a temps parcial. 
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 La durada dels serveis d’acollida oferts (hores al dia, hores a la setmana, períodes 

de vacances,...). 

 El recurs total o parcial a d’altres alternatives (formals i informals) per a l’acollida 

i/o l’educació dels infants. 

 La qualitat dels serveis oferts. 

 La pressió social. 

 El nivell d’ingressos familiar, els costos dels serveis i l’existència d’ajuts públics. 

 ... 

Pel que fa a l’àmbit de la ciutat de Barcelona, totes les variables anteriors s’han tingut 

en consideració a l’hora d’identificar les distintes tipologies de serveis que es troben a 

l’abast de les famílies a l’hora d’escollir el dispositiu d’educació i/o acollida dels infants 

de 0 a 3 anys. 

Així, es consideren 11 alternatives possibles, tant de caràcter reglat com no reglat (al 

marge de la regulació pública o privada del servei contemplat): 

I. Atenció dels infants per part dels pares o tutors 

II. Recurs a familiars (avis,...) 

III. Servei domèstic informal 

 A temps complert 

 A temps parcial 

IV. Servei domèstic formal (amb contracte de treball) 

 A temps complert 

 A temps parcial 

V. Mainadera a casa 

 Atenció individual a l’infant 

 Atenció a un grup d’infants 

VI. Grups de criança 

VII. Criança compartida 

VIII. Escoles bressol municipals 

IX. Llars d’infants públiques (Generalitat de Catalunya) 

X. Llars d’infants privades 

XI. Ludoteques i espais familiars. Pel que fa a les ludoteques, només s’han tingut en 

consideració les vinculades a d’altres iniciatives com ara, grups de criança, grups 

de criança compartida i/o mainaderes a casa. Així, no s’han inclòs els espais 

destinats, bàsicament, a esbarjo infantil (cangur per hores, celebració de festes 

d’aniversari, activitats de cap de setmana,...). 

Aquesta ordenació contempla una diferent implicació dels pares i una diferent presència 

del serveis oferts pel sector públic. Cal tenir en compte que les distintes opcions poden 
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no ser excloents (per exemple, es pot optar per portar l’infant a una escola bressol i 

utilitzar, també, els serveis d’una ludoteca o d’un espai familiar). 

Abans de seguir, convé fer una descripció acurada dels distints serveis analitzats. En 

aquest sentit, entre les diferents opcions d’atenció infantil (i familiar) que siguin 

alternatives a les escoles bressol i/o a les llars d’infants, seran objecte d’anàlisi els serveis 

d’educació i/o acollida NO REGLATS. 

La classificació bàsica entre els serveis d’atenció als infants distingeix entre: 

 Iniciatives reglades: els serveis d’educació preescolar o equivalents organitzats i 

supervisats per una estructura pública o privada. 

 Iniciatives no reglades: serveis d’educació i/o acollida infantil no organitzats ni 

supervisats per una estructura pública o privada. 

Entre les opcions analitzades dins el grup de les iniciatives no reglades, es pot distingir 

entre les alternatives següents: 

Grups de criança. Són espais de trobada i assessorament per a famílies amb nens i nenes 

entre els 0 i els 2 anys. Poden cobrir serveis a famílies amb infants més grans (vinculats 

a escoles lliures). Poden comptar amb l’ajut i l’assessorament per part de professionals. 

Les unitats de criança compartida. Són iniciatives organitzades per part de les famílies, 

com a alternativa a les llars d’infants. Comporten la definició i implementació d’un marc 

pedagògic de desenvolupament de l’infant. Habitualment involucren infants d’entre 1 i 

3 anys però, eventualment, poden acollir a infants més petits o més grans. Es basen en 

la implicació tant d’educadors com de les famílies del grup en un espai comú. La seva 

equivalència serien les iniciatives anomenades family-type care arrangements. 

Mainaderes a casa. Són serveis d’acollida a infants a cases particulars (eventualment, 

pot tractar-se d’un local). Comporten la definició i la implementació d’un marc educatiu 

o pedagògic de desenvolupament de l’infant. No comporten la implicació directa de les 

famílies. Les seves equivalències internacionals serien els anomenats leave 

arrangements: Childminders at home (al Regne Unit), Mamans de jour (a Suïssa), 

Maternelle (a França),... 

Ludoteques. Són espais de trobada d’infants i de les seves famílies per tal de fomentar 

la relació i el desenvolupament a través del joc. Habitualment, s’ofereixen com a servei 

complementari i en horaris de tarda. N’hi ha de públiques i de privades. En les públiques, 

hi ha la supervisió de l’autoritat educativa. Les seves equivalències internacionals serien 

les iniciatives anomenades playrooms. 
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Espais familiars: Es tracta d'una oferta educativa de l'Institut d'Educació de Barcelona 

adreçada a la petita infància, que vol incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes 

menors de 3 anys, i alhora ofereix suport a les famílies com a primeres educadores dels 

seus fills i filles. Ofereixen un context de relacions estable entre infants, famílies i 

professionals. Cada infant, acompanyat d'un adult de referència (mare, pare, avis, 

cangur), participa en dues sessions setmanals, de 3 hores aproximadament. Cada sessió 

s'organitza en dos moments diferenciats. Un primer moment d'activitat conjunta entre 

infants i adults, amb propostes de joc i d’ús de materials diversificades i pensades amb 

intencionalitat educativa, serveix per gaudir i compartir descobertes, vivències, avenços. 

És un moment idoni que permet als adults observar i estar atents a l'acció dels infants. 

En una segona part de la sessió, s'organitza l'estona de la tertúlia. Les famílies es 

reuneixen amb un dels educadors o educadores, mentre els infants continuen la seva 

activitat de joc. En aquest moment de trobada, les famílies comparteixen la seva 

experiència de criança i educació dels seus fills i filles. 

Així doncs, s’analitzarà amb detall l’oferta d’aquests serveis a la ciutat de Barcelona. 

Complementàriament, s’avaluaran els costos i els beneficis associats a cadascuna de les 

tipologies de serveis esmentats (amb un conjunt d’indicadors que es detallen en les 

següents seccions) i es compararan amb els dels serveis tradicionals: les escoles bressol 

municipals, les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya i les llars d’infants privades. 

Val a dir que les dades recavades s’han d’agafar amb un cert nivell de prevenció en tant 

que s’ha detectat que algunes de les iniciatives presentades poden trobar-se inactives, 

en fase de reestructuració i/o en procés de reconversió cap a llars d’infants privades. 

En la següent secció es du a terme una prospectiva internacional per tal d’identificar els 

distints dispositius d’educació i/o acollida als infants de 0 a 3 anys a l’abast de les 

famílies, tot i fent especial menció a l’àmbit de la Unió Europea i de l’estat espanyol. 
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3. UNA PROSPECTIVA INTERNACIONAL DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ I/O 

ACOLLIDA A INFANTS DE 0 A 3 ANYS 

 

3.1. Context. 

En general, s’entén com a atenció a la primera infància tot tipus d'estructura d’educació 

i/o acollida prèvia a l'educació obligatòria. L'educació Infantil no es limita a una simple 

educació preescolar, es tracta d'una educació integral que té com a objectiu preparar 

els nens no només per a la seva posterior carrera a l'escola, sinó també per la seva vida 

futura.   

En una perspectiva ecològica, els serveis d'acollida d’infants representen un 

microsistema (igual que la família) amb les seves pròpies influències en el 

desenvolupament i el benestar dels nens; influències que resulten de les interaccions 

entre el nen i els diversos components físics i humans i que es presenten en aquest tipus 

d'entorn (per exemple, professors, companys de jocs, activitats, etc.).  

Durant molt de temps, els serveis d'acollida i la família han estat considerats com a 

universos educatius amb poques coses en comú (Powell, 1998)1. Els primers programes 

de formació en el camp de l'educació infantil es centraven gairebé exclusivament en el 

nen i en l'organització de les seves condicions de vida. Aquests programes de formació 

tenien com a objectiu principal crear, per parts dels educadors, entorns de vida segurs i 

estimulants per als més petits. Els professors havien de fer-se càrrec de l'acollida sense 

necessitat de consultar amb els pares, ni tan sols considerar els seus punts de vista. 

L'enfocament tradicional tenia com a objectiu principal l'educació dels pares i la 

"protecció dels infants" (visió Child Saver) i havia de compensar els possibles dèficits i 

mancances en l'entorn familiar. Avui, ja es sap que l'èxit dels educadors amb els nens i 

el funcionament òptim dels serveis d'acollida estan intrínsecament lligats a la qualitat 

de la relació dels primers amb la família (Hamilton, Roach, i Riley, 20032; Powell, 1998). 

Diferents investigacions han demostrat que la participació efectiva dels pares en els 

programes educatius juga un paper important en el rendiment acadèmic i l'adaptació 

social dels nens (Deslandes, 19993; Shepard i Carlson, 20034). 

                                                                                       
1 Powell, D. R. (1998). Reweaving parents into the fabric of early childhood programs. Young Children, 53, 60-67 
2 Moving Toward family-centered early care and education: the past, the present and a glimpse of the future. Early 
Childhood Education Journal, 30(4), 225-232 
3 Une visée partenariale dans les relations entre l’école et les familles, Revue internationale de l’éducation familiale 3 

(1/2), p.30-47 
4 An empirical evaluation of school-based prevention programs that involve parents in Psychology in the Schools, 

Psychology in the Schools, Volume 40, Issue 6 
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3.2. Aspectes positius i negatius de l'assistència a un servei 

d'educació i/o acollida dels més petits. 

Encara que moltes investigacions demostren que l’assistència a un servei d’acollida 

durant la petita infància, sobretot pels nens desfavorits, té unes repercussions molt 

positives, d’altres demostren que la correlació entre assistència primerenca a un servei 

d’acollida i l’èxit escolar posterior no està demostrat.  

Segons les dades de l'enquesta PIRLS 2011, els nens que assisteixen regularment, i 

durant un cert temps, als serveis d’acollida estan més ben preparats per a l'escola 

primària. Investigacions internacionals demostren efectes positius dels serveis d'acollida 

per als nens menors de 3 anys en el seu desenvolupament cognitiu (amb efectes a llarg 

termini). Per exemple, els resultats del test de vocabulari Peabody (EVIP), que avalua el 

nombre de paraules comprensibles per al nen, mostren que els infants que han assistit 

a serveis d'acollida (incloent-hi els serveis d'acollida familiar a la llar), així com els que 

han participat regularment en activitats educatives al voltant dels 3 anys són menys 

propensos que d'altres a tenir un retard en l'adquisició de vocabulari al final de l'escola 

bressol (Desrosiers i Ducharme, 2006)5. Aquests efectes no només es detecten en el 

vessant “llenguatge”. De fet, un servei d'acollida de qualitat també afavoreix l'adquisició 

de bons comportaments socials que seran la base d’una bona integració social futura.  

No obstant això, encara que les diferents investigacions demostren una correlació 

positiva entre l'ús més assidu d'un servei d'acollida durant la petita infància en totes les 

modalitats (Desrosiers i Ducharme, 2006) i un millor desenvolupament, aquesta relació 

es torna insignificant quan es consideren una sèrie de factors com el context 

socioeconòmic o les activitats d'estimulació de l'infant dins de la llar (llegir al nen, per 

exemple). Els resultats d'aquesta anàlisi suggereixen que la relació positiva observada 

entre el servei d'acollida i els millors resultats en adquisició de vocabulari no serien 

totalment atribuïbles al servei d'acollida, sinó també a l'entorn familiar.  

Les característiques socioeconòmiques de les famílies determinen la qualitat del 

desenvolupament de l’infant. En comparació amb els fills de famílies benestants, els 

nens de famílies menys afortunades en termes socioeconòmics tenen més probabilitats 

d'assistir a un servei de menor qualitat i, per tant, no podran gaudir d’un aprenentatge 

                                                                                       
5 « Commencer l’école du bon pied. Facteurs associés à l’acquisition du vocabulaire à la fin de la maternelle », dans : 

Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2010), Québec, Institut de la statistique 
du Québec, vol. 4, fascicule 1, 16 p. [En ligne] : http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/publications.htm (page 
consultée le 27 novembre 2009). 
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i d’una socialització òptims que els prepararà per a un futur en bones condicions.  La 

possibilitat d’assistència a un servei d'acollida formal de forma regular, els podria 

beneficiar almenys cognitivament (Geoffroy i altres, 20106), ja que es redueix la 

influència dels factors de risc que afecten negativament el desenvolupament infantil. 

Segons el Perry Preschool Project, a l'edat de 40 anys, els adults que van participar en 

aquest programa quan eren nens, són menys dependents dels serveis socials i tenen una 

taxa d'ocupació més alta que els adults amb antecedents similars, però sense haver 

tingut la possibilitat d’experimentar aquest programa durant la seva infància. 

Aquests resultats subratllen la importància de la contínua inversió en un sistema públic 

d'atenció de qualitat a l'abast de tots els infants, independentment de la situació 

socioeconòmica dels seus pares. La inversió en la primera infància té un efecte 

acumulatiu i dinàmic en el desenvolupament infantil, i una forta incidència en les seves 

oportunitats, sobretot en els nens d’entorns desfavorables. 

L’altre vessant de la qüestió argumenta que l’augment del temps d'assistència a l'escola 

(incloent l’assistència a serveis d’educació i/o acollida en edat primerenca) no té un 

efecte determinant en el rendiment dels estudiants. Els resultats de l'última enquesta 

del Programa per a l'Avaluació Internacional d'Alumnes (PISA), focalitzat amb 

l’assoliment de coneixements dels nens de 15 anys en ciència, lectura i matemàtiques, 

demostren clarament aquesta manca de correlació. A Finlàndia, per exemple, on 

l'educació realment comença als 7 anys i on els pares poden fer-se càrrec dels seus fills 

gràcies a subvencions fins aquesta edat, els resultats són aclaparadors. 

 

Quadre 1 : Inici de l’escolarització i resultats al Test PISA 

                                                                                       
6 “Closing the gap in academic readiness and achievement: the role of early childcare”, Journal of Child Psychology 

and Psychiatry, vol. 51, no 12, p. 1359-1367. 

País
Edat 

scolarització

Lectura Matemàtica Ciència

França 3 anys 22 25 26

Bèlgica 3 anys 14 15 19

Itàlia 3 anys 27 35 33

Estats Units 5 anys 19 34 22

Quebec 6 anys 7 5 13

Finlàndia 7 anys 3 7 2

Suècia 7 anys 21 28 28

Classificació al Test PISA
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Diversos investigadors com Micheline Lalonde-Graton7 incideixen en el fet que una 

assistència a un servei educatiu massa d’hora pot provocar situacions d'estrès i, quan 

aquestes són massa freqüents o massa intenses, produeixen una rigidesa intel·lectual 

que cancel·la tota la creativitat i bloqueja l'imaginari de la vida del nen. El resultat és el 

contrari al desitjat: els nens es troben en situacions d'angoixa que poden provocar 

trastorns psicosomàtics, hiperactivitat o trastorns de conducta. El nen necessita ser 

estimulat, però exercir massa pressió per tal d'accelerar el seu aprenentatge pot causar 

estrès i descontentament.  

És per aquest motiu que l’assistència  primerenca a un servei educatiu no sempre facilita 

arribar als objectius preconitzats, no perquè tracta d'ensenyar, sinó perquè tracta 

d'ensenyar coses en el moment equivocat. Quan no se sap el que el nen necessita per 

aprendre i se li  imposa el que està establert, es posa en risc els nens petits sense cap 

raó de pes8. Aquest fet pot limitar les perspectives d'aprenentatge: la prioritat que 

donem actualment  a l'adquisició d'habilitats acadèmiques a una edat primerenca és 

també una amenaça per al joc, perquè massa sovint, limita les perspectives 

d'aprenentatge natural inherent a aquest. 

 

3.3. Models de serveis d’acollida. 

En l'educació pre-primària, els nens poden ser acollits  segons un "model escolar" o un  

"model familiar". El primer ofereix una entrada a l'escola primària reagrupant els nens 

per edats. El segon es refereix amb una estructura de "família" i es composa amb nens 

d'edats diferents dins d'un mateix grup. En general, els països trien  el model de l'escola 

o permeten una barreja de tots dos models deixant a les escoles decidir la forma 

d’agrupar els nens. El model de família és predominant en pocs països (Dinamarca, 

Alemanya, Finlàndia, Suècia, Liechtenstein, Noruega i Croàcia). No tots els països 

recomanen un model específic a adoptar per part de les escoles. En alguns països, la 

decisió es deixa a discreció de les autoritats locals o de les escoles. Aquest és el cas de 

Polònia i el Regne Unit, on el model escolar  predomina, i a Suècia i Noruega, on el model 

de família és el més comú. 

                                                                                       
7 « Une enfance à préserver, réflexion sur les dangers de la scolarisation précoce”, Concertation interrégionale des 

garderies du Québec, 1996. 

8 Elkind, David, Miseducation, Preschoolers at risk, Alfred A. Knopf Editor, New York, 1987. 
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Quadre 2 : Models de serveis d’acollida9 

 

3.4. Accés als serveis d’acollida segons els diferents països. 

Els sistemes i les estructures d'educació i d'acollida dels nens petits varien molt entre els 

països de la OCDE. Així, 8 països europeus, Dinamarca, Alemanya (des d'agost de 2013), 

Estònia, Malta (des d'abril de 2014), Eslovènia, Finlàndia, Suècia i Noruega,  garanteixen 

el dret legal de EAJE (Educació i acollida als joves infants) des de poc després del 

naixement, sovint directament a continuació dels permisos parentals. En la majoria 

d'aquests països, aquest dret es tradueix en la garantia d'una plaça per a l’infant a temps 

complet. Tradicionalment, els pares han de contribuir al finançament del servei fins al 

període d'ensenyament obligatori. No obstant això, aquests costos són baixos i 

s'ofereixen descomptes després de tenir en consideració els recursos financers dels 

pares.  

Un terç dels sistemes educatius europeus (les tres comunitats de Bèlgica, Irlanda, 

Espanya, França, Luxemburg, Hongria, Portugal i totes les parts del Regne Unit), el dret 

legal a una plaça en un servei d'acollida subvencionada amb fons públics es dóna a partir 

del tercer aniversari del nen. Generalment, aquest dret sol ser gratuït. Els horaris d'un 

servei d'aquest tipus corresponen normalment a un dia d’escola normal, excepte a 

Irlanda i a tot el Regne Unit, on la gratuïtat només cobreix entre 10 i 15 hores per 

setmana. 

                                                                                       
9 Chiffres clés de l’éducation et de l’accueil des jeunes  enfants. Éducation et formation en Europe Édition 2014 

Rapport Eurydice et Eurostat  
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Quadre 3 : Existència d’un servei d’acollida públic i privat 

Però en gairebé tots els països, la demanda de serveis d'acollida supera l'oferta, 

especialment pels nens petits i, per aquest motiu , la cobertura de serveis d'acollida per 

part de nens menors de 3 anys és molt baixa. El 2002, en el marc del Summit de 

Barcelona, l’ objectiu fixat per al 2010 en termes d'estructures d'acollida, era el de 

disposar de serveis d'acollida per almenys un 33% dels nens menors de 3 anys. No 

obstant això, l’any 2011 només 10 països de la Unió Europea aconseguien aquest 

objectiu. Dinamarca destacava amb un 74% dels nens menors de 3 anys en serveis 

d'acollida. A Bulgària, República Txeca, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania i 

Eslovàquia, l'assistència a un servei d'acollida era especialment baixa entre els nens 

menors de 3 anys. Val a dir que alguns d'aquests països proporcionen permís parental 

de llarga durada.  

 

Quadre 4 : Demanda i oferta de serveis d’acollida 
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3.5. Tipus de serveis d’acollida. 

Existeixen principalment dos tipus de serveis d'acollida a Europa: el Sistema Integrat 

(que es caracteritza per comptar amb una única fase, tot i que en alguns països, el servei 

està dividit en dues fases diferents) i el Sistema Diferenciat. 

El sistema diferenciat, que és el més comú, estructura els serveis en funció de l'edat del 

nen. En aquest sistema, el servei es proporciona en instal·lacions separades per als nens 

petits i nens majors. En general, el pas d' una institució a una altra es porta a terme al 

voltant dels 3 anys, però de vegades es pot produir als 2,5 anys o, fins hi tot, als 4 anys 

en alguns països. La divisió reflecteix una distinció entre els serveis d'acollida dins d'un 

establiment no escolar i els serveis d'educació de la primera infància, que són de vegades 

proveïts en el mateix edifici que les escoles de primària. En el sistema diferenciat 

tradicional, la responsabilitat de la governança, de la reglamentació i del finançament 

del servei es divideix entre les diferents autoritats: els ministeris de Sanitat, Benestar 

Social i afers familiars s'encarreguen generalment dels serveis destinats als nens petits, 

mentre que el Ministeri d'Educació gestiona els serveis dedicats als nens més grans. Per 

tant, només els serveis per a nens més grans són objecte de pautes educatives. En el 

sistema diferenciat, la qualificació del personal també varia en funció del tipus de servei, 

en tant que un diploma d'ensenyament superior és sovint demanat només per treballar 

en institucions per a nens més grans. 

En els sistemes integrats, els serveis d'acollida de tots els nens en edat preescolar estan 

organitzats en una sola fase. No hi ha transferència o interrupció entre les institucions 

fins a l'entrada del nen a l'educació primària. El Ministeri d'Educació és responsable de 

la gestió pública, la regulació i el finançament dels serveis. Tots els serveis d'acollida i 

d'educació de la primera infància es considera que formen part dels serveis d’educació 

de la primera infància. 
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Quadre 5 : Organització dels serveis d’acollida 

 

Cal afegir que no tots els sistemes integrats s'ajusten al model descrit anteriorment. A 

més, diversos països europeus tenen, alhora, sistemes integrats i sistemes diferenciats. 

Existeixen molts models d'acollida per a nens petits en funció de l'edat i de les 

necessitats de les famílies. Aquests models poden ser diferents segons el país tot i que 

s’identifiquen modalitats compartides. En paral·lel als serveis d'acollida en centres, el 

marc jurídic pot preveure serveis a domicili que han de complir amb les normes 

establertes i regulades de qualitat. Aquest servei a domicili existeix a la majoria dels 

sistemes educatius europeus. Només a Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, França, Finlàndia, 

el Regne Unit i Islàndia el servei a domicili regulat representa una part important del 

sistema d'acollida, especialment per als nens petits. A Dinamarca, per exemple, gairebé 

el 50% dels nens d'un any van a centres de serveis, mentre que gairebé el 40% dels nens 

de la mateixa edat estan atesos per un sistema d'atenció domiciliària regulat. A França, 

les taxes de participació en el grup d'edat de 0 a 3 anys són respectivament del 15% i del 

28%.  
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Quadre 6 : Existència d’un servei d’acollida a casa  

 

A Islàndia, els nens menors de dos anys en "dagforeldri” a domicili superen en nombre 

aquells que assisteixen a centres regulats d'acollida. En alguns països, hi ha més d'una 

forma de servei regulat d'acollida a domicili. Per exemple, a Hongria hi ha dos sistemes 

separats que es dirigeixen a diferents grups d'edat i estan subjectes a diferents 

regulacions sobre el nombre màxim d'infants. A Finlàndia, el servei a domicili s'ofereix 

en l'àmbit individual, ja sigui com una guarderia organitzada per 2 o 3 assistentes 

maternals. En les tres comunitats de Bèlgica, hi ha diferències segons el nivell 

professional de les assistentes, que poden ser independents o afiliades a organitzacions 

específiques. 

L'acollida a domicili pot ser el tipus principal d'acollida o pot tenir un paper secundari. 

Així, la seva prevalença varia àmpliament depenent de l'edat dels nens. 

A Alemanya i a França, per exemple i per als nens de 0-3 anys, la legislació s'aplica de la 

mateixa manera tant al servei a casa com en els centres de serveis. No obstant això, 

quan els nens arriben a l'edat de 3 anys, la llei exigeix que tinguin dret a centres de 

serveis gratuïts o subvencionats i, per tant, el servei a domicili d'aquests nens és 

sobretot una solució complementària quan els horaris dels centres no són suficients. 
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Quadre 7 : Edat de l’accés al servei d’acollida segons països 

 

3.6. Models de serveis d’acollida per països. 

 

3.6.1. FRANÇA. 

França és, potser, el país amb més modalitats d’acollida i el més complex en quant al 

finançament d’aquest tipus de serveis.  

 Les estructures d’acollida col·lectiva: involucren diverses categories 

d'establiments: 

 Escoles bressol i micro-escoles bressol 

 Escola bressol d’empresa 

 Escola Bressol parental 

 Guarderies 

 Jardins d’infància  

 Estructures multi-acollida 

 Servei d’acollida familiar (assistenta materna, l’equivalent a les 

mainaderes a casa o mares de dia) 

 Casa d’assistentes maternals 

 Assalariat a domicili 

Tenen en comú un disseny especial per rebre col·lectivament als nens fins el segon cicle 

d’educació infantil o fins a l'edat de 6 anys fora de l’horari escolar. 
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 Quadre 8 : Capacitat dels serveis d’acollida a França el 201110 

Generalment, i en funció de la mida del servei d’acollida, és un equip multidisciplinari el 

que es preocupa  directament de la vida quotidiana del nen (acollida, menjars, activitats, 

benestar). La dimensió ràtio d’atenció del personal és d’un professional per a 5 nens que 

no caminen i una persona per a 8 nens que caminen. D’altres professionals (psicòlegs, 

actors culturals, etc.) poden intervenir en aquest equip. Les instal·lacions han de complir 

les normes de seguretat requerides i estan disposades de manera que s'afavoreixi el 

desenvolupament dels infants. L'obertura d'aquestes instal·lacions està subjecta a una 

llicència d'explotació expedida pel president del Consell General, prèvia consulta amb 

els serveis de salut maternoinfantil (SMI).  

Les subvencions per part de la Caisse d’allocation familiale11 contribueixen al 

finançament de gairebé totes les institucions d'acollida, mitjançant un pagament a la 

institució administradora per ajudar a cobrir part de les despeses de funcionament. A 

canvi d'aquest finançament, l'Administrador es compromet a calcular la participació 

financera  dels pares a partir d'una escala que reflecteix els recursos i la composició de 

la família. Aquesta escala (establerta pel Fons Nacional d'Assignacions Familiars) és la 

mateixa a tot el territori. 

• Micro-Escola Bressol 

Aquestes estructures tenen una  capacitat col·lectiva de fins a 10 nens. Poden ser 

gestionades per una autoritat local (municipi, intermunicipal, Consell General), un 

centre comunitari o social, una associació o una empresa. L’especificitat d’aquest tipus 

de servei permet una flexibilitat relativa d'actuació, especialment en termes d'hores 

d'obertura, mentre que proporciona un servei de qualitat. El finançament per part de 

                                                                                       
10 L’accueil du jeune enfant (2012) données statistiques (Allocations familiales) 
11 És l’organisme públic que realitza  el pagament de prestacions econòmiques d'ordre  familial  i  social. 

Capacitat teòrica per nens menors de 3 anys en 

estructures d'acollida formals  en 2011

Capacitat 

teòrica

Places per 100 

nens menors de 3 

anys

Assistentes maternals 735 400 30,5

Assalariat a domicili 48400 2

Serveis d'acollida( Col.lectiu, familiar, 

parental, micro-escola bressol 381700 1,7

Escola preescolar 94600 3,9

Acollida teòrica total de tots els tipus 

d'estructures 1260100 52,2

Nombre de nens menors de 3 anys 2412200
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“la Caise d’allocation familiale” pot fer-se segons dues modalitats : directament a la 

família o directament al centre.  

• Escola bressol d’empresa 

La seva vocació és la d’acollir els fills del personal d'un o més ocupadors (empreses, 

administracions, hospitals, etc.). Les escoles bressols d'empresa estan subjectes al 

compliment de les mateixes normes que les altres estructures d’acollida.  

Estan generalment situades a prop de les empreses o dels seus locals. D'aquesta 

manera, ofereixen als seus empleats una major flexibilitat en l'horari d'obertura per 

satisfer les seves limitacions professionals. 

L'empresa pot gestionar directament l’escola bressol o confiar la gestió a un tercer 

(empresa especialitzada, associació mútua) que s'encarrega de la gestió de la instal·lació 

i del projecte. Totes les escoles bressol de l’empresa no són necessàriament finançades 

amb subvencions de la Caisse d’allocation familiale, el responsable de la gestió pot 

determinar les despeses de funcionament  i imputar-les als beneficiaris.  

• Escola Bressol parental   

Són institucions d'atenció col·lectiva gestionades per una associació de pares. La seva 

obertura està subjecta a l'autorització del President del Consell General, prèvia consulta 

amb els serveis de salut maternoinfantil (SMI). Una escola bressol parental  ha de satisfer 

les necessitats territorials. Igual que totes les escoles bressol, ha de ser útil per a la 

comunitat i no només per a unes poques famílies. Altres professionals (psicòlegs, 

experts en psicomotricitat, treballadors culturals, etc.) poden intervenir en aquest 

equip. Les Escoles bressol parentals afavoreixen, dins d'un petit grup, el 

desenvolupament del nen i fomenten la participació dels pares. Les modalitats 

d'aquesta participació són diferents d'una institució a una altra. 

Les instal·lacions han de complir amb les normes de seguretat exigides. Els nens poden 

assistir de manera regular o ocasionalment. El nombre de nens permesos està limitat a 

vint. El règim de finançament és el mateix que el de les altres estructures. El pressupost 

de l'escola bressol parental es basa en les subvencions i en la participació financera dels 

pares. La major part del pressupost es dedica normalment als costos salarials. Per tal 

d'obtenir l'acreditació d'escola bressol parental, els pares han de crear una associació - 

es converteixen en membres - i designar un president. També han de determinar el 

projecte educatiu de l'escola bressol i redactar el seu propi reglament. El projecte 

educatiu és lliure i depèn de la voluntat dels creadors de l'estructura. 
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Pel que fa al personal, la llei francesa requereix un mínim d'un 40% d'empleats de 

categoria 1 (3 anys d'ensenyament superior). Entre les vacances i permisos, l'escola 

bressol parental ha de reclutar una mitjana de tres persones de categoria 1. A cada 

moment del dia, hi ha d'haver almenys un empleat de categoria 1 acompanyat d'una 

persona (un pare o un altre empleat). Altres empleats poden tenir menor especialització 

(Grau superior de formació professional d’educació infantil o d’integració social). La llei 

també estableix que hi ha d'haver almenys un adult per a cada 5 nens que no caminen i 

un adult per 8 nens que poden caminar. El codi de la sanitat pública requereix controls 

freqüents. Si l'escola bressol parental té una cuina, pot tenir també controls veterinaris. 

Una escola bressol parental pot instal·lar-se en un apartament o en una casa llogada 

especialment per ubicar-hi un servei d'acollida de nens. 

Un cop oberta, l'escola bressol parental pot acollir nens de la mateixa manera que una 

escola bressol normal. Els pares nouvinguts han de complir amb el reglament i acceptar 

el projecte d'estructura educativa. L'avantatge d'una escola bressol parental és la 

col·laboració entre pares i professionals. Els pares participen en el funcionament de la 

llar d'infants, fins i tot en tasques administratives. La distribució es basa en el temps 

lliure d'aquests i el nombre d'empleats. Tot depèn del projecte establert per l'associació. 

El temps dedicat pels pares es defineix pel tipus de supervisió definit per l'associació. El 

director/a de l'Escola bressol és un director tècnic. Ha de ser diferent del president de 

l'associació i està contractat pels pares. És el responsable del benestar dels nens, del 

respecte a la filosofia del bressol i del seu funcionament. 

• Guarderies (Halte garderie) 

És un lloc d'acollida puntual (guarderia) per als nens petits (0-6 anys). És una solució pels 

nens que tenen un dels pares sense treballar. Donen un servei d'acollida fins a un màxim 

de 3 dies i mig a la setmana. Aquesta és una oportunitat interessant per a mestresses 

de casa o amb feina a temps parcial que volen alliberar unes quantes hores al dia. Es 

poden constituir com a una institució municipal o com a una institució privada. 

L'admissió d'un nen és decidida pel director de la institució després de reunir-se amb els 

pares, d'acord amb la disponibilitat de places i després de la presentació de la sol·licitud 

corresponent. El contracte establert especificarà els períodes d'acollida del nen. 

• Jardins d’infància 

A França, els jardins d’infància són  estructures reservades per als nens de 2 a 6 anys. La 

seva obertura està subjecta a una llicència d'explotació expedida pel president del 

Consell General, prèvia consulta amb els serveis de salut maternoinfantil (SMI). Estan  

sota la responsabilitat dels educadors de la primera infància, que ofereixen activitats 
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específiques per promoure el desenvolupament dels nens. Ofereixen una acollida  

regular amb una amplitud d'horaris semblant a les estructures de primer i segon cicle 

infantil. El seu finançament pot provenir de “la Caise d’allocation familiale” i va 

directament al responsable.  A canvi d'aquest possible finançament, l'Administrador es 

compromet a calcular la participació financera dels pares a partir d'una escala que 

reflecteix els recursos i la composició de la família.    

• Estructures multi-acollida 

Les estructures multi-acollida són estructures mixtes que involucren una Escola Bressol 

permetent l'acollida a temps parcial o a temps complet. 

 Serveis d’acollida a domicili 

 Servei d’acollida familiar (Assistenta maternal ) 

 Cases d’assistentes maternals 

 Servei d’acollida a domicili 

 

 Servei d’acollida familiar (Assistenta maternal ) 

Són  assistentes maternals que donen un servei d’acollida a quatre nens menors de 6 

anys a casa seva. L'obertura d'aquestes instal·lacions està subjecta a llicència 

d'explotació expedida pel president del Consell General, prèvia consulta amb els serveis 

de salut maternoinfantil (SMI). El responsable d’una estructura d’aquest tipus pot ser 

una autoritat local (municipi, mancomunitat de municipis, Consell General), un centre 

comunitari o inter-comunal d'Acció Social, una associació, una mútua, una empresa etc. 

L’acollida es realitza sota la direcció d'una infermera pediatra, un metge o un mestre de 

la petita infància i està subjecta a la supervisió i el suport professional proporcionat pel 

personal  d'una escola bressol. Una o dues vegades a la setmana, els cuidadors i els nens 

van  a les instal·lacions de l’escola bressol familiar. El sou de l’assistenta maternal depèn 

del gerent. El seu finançament per part de la Caisse d’allocation familiale va directament 

al responsable. A canvi d'aquest finançament, l'Administrador es compromet a calcular 

la participació financera dels pares a partir d'una escala que reflecteix els recursos i la 

composició de la família.  

L'assistenta maternal és una professional de la primera infància que pot acollir a casa 

seva o en una casa d'assistentes maternals, fins a 4 infants generalment per sota dels 6 

anys. 

L’assistenta maternal ha d’haver obtingut l'acreditació del president del Consell General 

amb l'acord dels serveis de protecció maternoinfantil (SMI). Aquesta aprovació reconeix 

el seu estatus professional. Un cop obtinguda la seva acreditació, l'assistenta maternal 
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ha de rebre una formació durant un període de cent vint hores, seixanta de les quals es 

requereixen abans de la primera acollida. Les seixanta hores restants es poden fer dos 

anys després de la primera acollida. 

Estan exemptes d'aquesta formació de 120 hores les assistentes maternals amb un títol 

d'auxiliar de puericultura, o amb qualsevol diploma formatiu en aspectes relacionats 

amb la primera infància. L'assistenta maternal pot ser remunerada per una guarderia 

familiar o per un particular. Durant el període del contracte, l'assistenta maternal 

remunerada per un particular també tindrà accés a la formació professional contínua. 

 Cases d’assistentes maternals 

Des de 2010, les assistentes maternals amb certificació tenen l'oportunitat de practicar 

el seu ofici fora de casa. Poden acollir els nens en locals anomenats "cases d'assistentes 

maternals". Les cases d'assistentes maternals permeten que les assistentes puguin 

acollir com a màxim quatre nens cadascuna en un local assegurant al mateix temps la 

seguretat i la salut dels nens. L'assistenta maternal exercint en una casa d'assistentes 

maternals ha de ser empleada dels pares que hagin escollit aquesta fórmula. Per tant, 

com a ocupadors, els pares estan subjectes al compliment de les normes del Codi del 

Treball i a la convenció nacional col·lectiva de les assistentes de treball. Per compensar 

el cost de la remuneració de l'assistenta maternal, els pares empresaris poden, sota 

certes condicions, beneficiar-se del complement de lliure elecció del tipus d’acollida dels 

nens. 

 Assalariat a domicili 

Existeix la possibilitat d’encarregar la custòdia del nen en el domicili dels pares per part 

d’una persona contractada. Aquesta fórmula d’acollida pot ser compartida amb una 

altra família, alternant els domicilis dels pares. Hi ha dues opcions disponibles a l’hora 

de contractar l’educador/a:  

 Utilització dels serveis d'una associació o d’empreses autoritzades per 

l'Estat. Aquesta organització es fa càrrec d'una part o de la totalitat de les 

tasques administratives relacionades amb la contractació i les seves 

obligacions d'ocupador. 

 És el pare o la mare qui realitza el reclutament i els tràmits relacionats 

amb la seva condició d'empresari. Si el pare / la mare té un o més fills 

menors de 6 anys, pot rebre el suplement per a la lliure elecció de cura 

dels nens. 
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3.6.2. DINAMARCA. 

Els serveis d'acollida infantil estan sota la responsabilitat municipal a Dinamarca. De fet, 

les autoritats locals tenen el deure d'oferir serveis d'acollida a menys de 4 km de la llar 

de l’infant, sigui en l’àmbit familiar o en centres d'educació infantil, i té com a objectiu 

el garantir disposar de prou places disponibles per a tothom. Per tant, si els pares ho 

desitgen, tots els nens de 6 mesos a 5 anys tenen l'oportunitat d'assistir a una d'aquestes 

estructures. En conseqüència, un nombre particularment elevat de nens estan inscrits 

en un servei educatiu. Segons les últimes dades (2013), el 87% dels nens entre 1 i 2 anys 

i el 93% dels nens entre 2 i 3 anys assisteixen a serveis d'acollida. 

Els municipis són responsables de proporcionar els serveis d'acollida i garantir que la 

demanda coincideixi amb l’oferta. Cada municipi ha d’avaluar el nombre requerit de 

places. Aquesta avaluació es fonamenta  sobre la base d'un nombre de factors, incloent 

el nombre de places existents, la demanda present i futura i la situació financera del 

municipi. Els municipis poden ser els detentors dels serveis d'acollida o poden confiar 

aquesta responsabilitat a les empreses privades. 

Les famílies amb nens petits reben un ajut financer significatiu, el Govern danès té com 

a objectiu proporcionar suport continu a les famílies amb nens petits: permís de 

maternitat remunerada de 18 setmanes i un permís de  paternitat de dues setmanes al 

moment del naixement. Després obtenen un permís remunerat de 32 setmanes. Els 

pares tenen dret a rebre subvencions de l'estat durant el permís de maternitat per a un 

màxim de 52 setmanes per fill, a condició de  complir  amb els criteris d'ocupació definits 

en la llei sobre el permís de maternitat. La quantitat de les subvencions durant el permís  

de maternitat equival a la prestació d'atur. 

Les famílies tenen dret a un servei d'acollida dels seus fills des dels 6 mesos, a càrrec de 

proveïdors acreditats. Un suport preescolar està disponible des de l'edat de 3 anys, i a 

l'entrada a l'escola primària, l'acollida  fora de l'horari escolar és  àmpliament disponible. 

La quantitat pagada pels pares per un servei d'acollida  no ha de superar el 25% del cost 

brut mitjà del servei d’acollida dins del municipi. Els costos de funcionament poden 

variar d'un municipi a un altre. En el cas d'escoles bressol privades subvencionades pel 

municipi, la contribució dels pares es basa en els costos d'operació de cada institució 

individual i no pot excedir el 30% del cost. 

A partir de les 26 setmanes, els nens tenen dret a un servei d'acollida subvencionat  a 

càrrec de fons públics. L'educació primària comença als 6 anys. 
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Quadre 9 : Tipus d’estructura d’acollida  segon l’edat 

El sistema de serveis d'acollida  consisteix en centres d'acollida de dia  (daginstitutioner), 

que estan sota la responsabilitat del Ministeri d'Educació i que poden ser de modalitats 

distintes:  

 Institucions integrades (Estructura multi-acollida) per als nens de 26 

setmanes a 6 anys (Aldersintegrerede institutioner) 

 Establiments  separats  per a nens més petits o més grans: Vuggestuer (entre 

6 mesos i 3 anys) i Børnehaver (de 3 anys a 6 anys) 

 Servei d’acollida familiar (Dagpleje) 

 

• Escola Bressol  (Vuggestuer) : 

A Dinamarca, aproximadament el 70% de les escoles bressol són de propietat municipal 

i la resta pertanyen a entitats independents legals. Les institucions privades són creades 

generalment per iniciativa d'un grup de pares que vulguin prestar el servei en un territori 

limitat. No obstant això, empreses privades, associacions d'habitatge i escoles privades 

també poden administrar els centres. 

• Serveis d'accolida familiar  (Dagpleje):  

Aquests serveis municipals treballen en complementarietat amb els altres serveis. 

S'ofereixen amb més freqüència a casa de la persona responsable, però de vegades 

també en llars compartides o en la d'un dels nens del grup. La persona responsable no 

pot fer-se càrrec de més de 5 infants menors de 14 anys. Si diverses persones 

responsables s’organitzen, el municipi podrà aprovar grups de més de 10 nens. Els 

responsables d'aquest tipus de serveis són empleats del municipi, els quals també 

avaluen els locals utilitzats. 
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3.6.3. NORUEGA. 

Els serveis d'acollida integrats per als infants de 0 a 6 anys existeixen des de fa molt de 

temps. Des de 2003, Noruega ha participat en la introducció de l'accés universal als 

serveis d'acollida de la primera infància per als nens menors de 6 anys. Des de la 

modificació legislativa de 2005, l'acollida de la primera infància és una obligació legal 

per als municipis, que han de proporcionar una plaça d'acollida a tots els infants que 

viuen al municipi els pares dels quals ho sol·licitin. Els pares poden indicar la seva 

preferència per un jardí d'infants, però no reben necessàriament el lloc que volen. 

La política de desenvolupament de les escoles bressol ha donat els seus fruits, l'oferta 

és gairebé completa: gairebé 16 noves places per cada 100 infants menors de 6 anys 

d'edat han estat creades des de 2003. Una llei aprovada al juny de 2008 estableix un 

dret subjectiu a una plaça dins d'un servei d'acollida de tal manera que els nens que 

compleixen l’any abans del mes d'agost tenen dret una plaça com a molt tard el següent 

mes d'agost. El temps màxim d'espera és, per tant, d'onze mesos. Si no és així, els pares 

poden fer valer els seus drets davant els tribunals. A més, cada escola bressol està 

dissenyada per permetre l'acollida de nens discapacitats. 

A Oslo, gairebé la meitat de les llars d'infants són privades, el 30% són gestionats per 

pares. Un 80% dels nens entre 1 i 5 anys d'edat tenen plaça dins d'un servei (2007), 

aquest percentatge cau a un 70% per a nens entre 1 i 2 anys d'edat, i és del 94% en el 

cas dels nens de 3 i 5 anys. 

A finals del 2004 hi havia un total de 6.069 establiments oferint serveis d'acollida en tot 

el país, incloent-ne 2781 de municipals i 288 de privats. Un 72,1% dels nens d'1 a 5 anys 

es van inscriure en aquestes iniciatives de serveis. Un 54% es va matricular en les 

estructures municipals.  

Totes les escoles bressol públiques i privades han de ser autoritzades per les autoritats 

locals. Poden ser administrades pels municipis, per institucions públiques, empreses o 

organitzacions privades, però sempre sota la supervisió del municipi. Poden oferir 

acollida a temps complet o parcial o ser un grup de famílies d'acollida sota la supervisió 

d'un professional. Totes aquestes estructures reben subsidis del govern de fins el 30-

40% dels seus costos. Els municipis han de proporcionar el seu propi finançament, però 

això no és sempre possible. 

Els municipis són responsables del desenvolupament del servei d’acollida infantil i del 

seu funcionament. De fet, són els municipis els que concedeixen llicències d'explotació. 

Finalment, cal dir que els serveis d’acollida són gestionats pels municipis o per 
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institucions públiques, empreses o organitzacions privades sempre sota la supervisió de 

l’autoritat municipal.  

Els professionals dels serveis d'acollida tenen una formació d'ensenyament superior de 

3 anys, amb especialització en pedagogia, psicologia del desenvolupament o sociologia 

de la família. 

 

Quadre 10 : Tipus d’estructura d’acollida segon l’edat 

 

Els serveis d'acollida  inclouen:  

 Escola Bressol  (Barnehage Kindergarten), que acull nens de 0-5 anys;  

 Servei d'acollida familiar  (familiebarnehage)   

 Jardí d'infants obert (APEN Barnehage)  

Les famílies amb nens de 10 anys o més joves tenen dret a una deducció d'impostos en 

concepte de les despeses d'acollida.   

• Escoles Bressol (Barnehage) 

Totes les escoles bressol  públiques i privades han de ser autoritzades per les autoritats 

locals i reben subvencions de funcionament del govern central. Aquestes subvencions 

es basen en el nombre de nens atesos, de la seva edat i del temps que hi passen. Les 

subvencions de l'Estat són les mateixes per a les institucions públiques i privades. 

Les escoles bressol privades  poden ser gestionades per grups de pares, per parròquies 

o per organitzacions sense ànim de lucre.  

L'administrador i el professor responsable d'un servei d'acollida ha de tenir un diploma 

universitari en educació infantil . El reglament estipula que es necessita un professional 

per a un grup de 14 a 18 nens de 3 anys o més, i un mestre en grups de 7 a 9 infants 

menors de 3 anys. 
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 Servei d'acollida familiar  (familiebarnehage)   

Els serveis d'acollida familiar han ser supervisats per un/a professional. L’assistenta 

maternal pot acollir fins un màxim de 5 nens. Aquest màxim es reduirà quan la majoria 

dels nens siguin menors de 3 anys. Les diferències principals respecte a les escoles 

bressol és que estan situades en cases particulars i no han de complir tants requisits com 

les tradicionals respecte al personal, tot i que la supervisió es obligatòria. Una 

professional de l’escola bressol ha de controlar i proporcionar orientació educativa totes 

les setmanes (1,25 hora per nen a la setmana). 

 Jardins d'infants oberts (APEN Barnehage) 

Són serveis d’acollida oberts que poden rebre pares que estan a casa amb el seu fill. És 

un lloc de trobada per a pares i nens i estan sota la guia d'un professional qualificat. 

L’horari sol ser de dilluns a dijous de 09,30 a 13,30. Es tracta d’una oferta educativa i 

d’un lloc on els nens poden socialitzar-se en un ambient estimulant i on els pares poden 

tenir l'oportunitat de conèixer d’altres pares. 

 

3.6.4. FINLÀNDIA. 

A Finlàndia, el permís parental permet als progenitors mantenir a casa el nen fins a l’ 

any d’edat en tant que tenen normalment un permís de 3 mesos obligatori, seguit de 6 

mesos de permís parental (per a un dels pares / mares). També és possible allargar el 

permís de "educació pels pares" fins als 3 anys o, fins i tot, fins als 7 anys, edat d’entrada 

a l’etapa d'educació obligatòria. Durant aquest permís, la família pot rebre una 

subvenció d'acollida a casa pagada pel municipi. Per beneficiar-se’n, la família no ha 

d'utilitzar els serveis d'acollida municipals ni rebre la subvenció d'acollida privada. Els 

nens poden beneficiar-se d'una plaça subvencionada al final del permís parental. 

Els municipis tenen l'obligació d'organitzar els serveis d'acollida dels nens en edat 

preescolar. Poden oferir aquests serveis, ja sigui en una escola bressol de dia, o en 

serveis d’acollida a casa. Moltes autoritats locals també ofereixen serveis d'acollida  

obertes a tots els nens en parcs infantils i guarderies d’espais oberts. Les organitzacions 

religioses i no governamentals també poden oferir serveis d'educació i d'atenció a la  

primera infància oberta a tothom. 

Els serveis d’acollida finlandesos inclouen: 

 Päiväkoti: Escoles bressols per a nens de 1 a 6 anys 

 Ryhmäperhepäivähoito: Cases d’assistentes maternals 
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 Perhepäivähoito: Serveis reglamentats d'acollida a domicili  

 

Quadre 11 : Tipus d’estructura d’acollida  segon l’edat 

 

 Päiväkoti (Escola Bressol) 

La majoria dels nens  de 0 a 7 anys van a escoles Bressol (päiväkoti / daghem) que estan 

sota la responsabilitat del Ministeri d’educació i cultura. Els nens estan en general en 

grups amb  3-4 assistentes maternals. En general, la mida del grups varia entre 12 i 21 

nens. El nombre depèn de l'edat del nen i del nombre d'assistentes maternals de cada 

grup. Les escoles bressol inclouen diverses activitats, com a jocs, exercici a l'aire lliure, 

música, artesania i excursions. Les activitats tenen com a objectiu promoure el 

desenvolupament i l'aprenentatge del nen. El nen també adquireix habilitats socials en 

el centre. Així mateix, rep suport per aprendre finès o suec, si la seva llengua materna 

és una altra. L'import de les despeses municipals de guarderia depèn dels ingressos dels 

pares i del nombre d'hores d’acollida per dia. Si els ingressos  familiars són baixos, els 

serveis d’acollida poden ser gratuïts. 

 Ryhmäperhepäivähoito (Cases d’assistentes maternals) 

Aquesta estructura reagrupa 2-3 assistents maternals. En cada grup, l'assistent pot fer-

se càrrec de 4 nens. 

 Perhepäivähoito (Servei d’acollida familiar) 

L'assistenta maternal s'ocupa dels nens al seu domicili. L'assistent pot fer-se càrrec de 4 

nens alhora. A més, també pot mantenir a un nen en edat preescolar. Una part 

relativament important de les famílies utilitzen els serveis reglamentats d'acollida a 

domicili. 

 

3.6.5. SUÈCIA. 

Suècia va establir fa força dècades, durant els anys 80, una política activa per a l’atenció 

de la primera infància. L'objectiu és permetre a les famílies (especialment les mares) 
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conciliar la vida familiar i professional, incloent la promoció de la igualtat de gènere. 

També es persegueix contribuir al desenvolupament de la primera infància, promoure 

la barreja social i oferir les mateixes oportunitats a tots els nens, independentment del 

seu entorn social i familiar, a través de de la socialització primerenca i amb un servei 

d'acollida de qualitat per a tothom.  

A Suècia, les instal·lacions d'acollida col·lectiva reben els nens a partir del primer any. 

Abans són els pares qui cuiden del seu fill i aquest fet és considerat com a la millor 

solució. S'ha instaurat un permís parental en substitució del permís de maternitat. 

Aquest permís, generalment agafat per la mare, pot ser compartit entre els pares o 

agafat pel pare únicament. Aquest permís parental suec ofereix una compensació 

econòmica i assegura el retorn a l'ocupació. 

Actualment, l'acollida dels nens es basa gairebé en els serveis d'acollida col·lectiva, 

oferta a un cost molt moderat per a les famílies. Els centres d'acollida preescolar estan 

oberts tot l'any, en general  des de les 6:30 fins les 19:00 hores a fi d’per estar en 

consonància amb els horaris laborals dels pares. Els nens es divideixen en grups de 15 o 

20 nens i cada grup està tutelat per tres persones. Cada centre preescolar acull 3 grups 

de nens. També existeixen estructures privades, però segueixen estant regulades pels 

municipis pel que fa al seu cost i a la qualitat dels serveis oferts. Aquestes estructures 

de gestió privada reben un 14,1%  de nens d'1 a 5 anys, contra un 70,5% pels serveis 

municipals. Pel que fa als continguts educatius, el currículum nacional pels serveis 

d'acollida no defineix cap objectiu d'aprenentatge d'alfabetització, aritmètica o 

escriptura, però sí objectius de desenvolupament personal a través del joc i del 

descobriment, i l'aprenentatge dels valors bàsics de la societat sueca i de la vida en 

societat.  

A partir de l'any, els nens poden beneficiar-se d'un servei d'acollida finançat amb fons 

públics i des dels 3 anys d'edat, poden gaudir d'un servei gratuït de 525 hores per any 

(Allman förskola). L'educació primària comença als 7 anys. Els nens amb  pares que estan 

treballant o estudiant tenen dret a una plaça subvencionada en el centre extraescolar  

(fritidshem). 

A Suècia, els serveis d’acollida inclouen: 

 Förskola (Escola Bressol) 

 Familjedaghem (Servei d’acollida familiar) 

 Öppna förskolan (Guarderia) 
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Quadre 12 : Tipus d’estructura d’acollida  segon l’edat 

 

 Förskola (Escola Bressol) 

Avui en dia, més del 80% dels nens entre 1 i 5 anys van a la Förskola, un 50%  són menors 

de 3 anys. D'acord amb les votacions de l'Índex de Qualitat de Suècia de 2009, el servei 

Förskola va obtenir la puntuació més alta per part de la societat sueca, pel que fa a la 

qualitat del servei prestat. 

 Familjedaghem  (Servei d’acollida familiar) 

Es tracta d’una assistenta maternal empleada per les autoritats locals per acollir nens a 

casa seva. Els serveis d'acollida familiar són més freqüents en els municipis rurals que a 

les àrees metropolitanes. En diversos municipis, l' educador familiar ha de seguir una 

formació obligatòria de 50 a 100 hores d'educació en la primera infància. Els serveis 

d'acollida familiar són inspeccionats i aprovats per les autoritats local.  

 Öppna förskolan (Guarderia) 

Aquest servei accepta nens no inscrits en una altra escola bressol pública. Els nens poden 

assistir-hi acompanyats pels seus pares o pels responsables de serveis d'acollida familiar. 

És, per tant, un lloc de trobada i d'intercanvi, on es pot demanar consell a un mestre de 

preescolar. Aquest servei és gratuït. 

 

3.6.6. REGNE UNIT. 

Les escoles bressol al Regne Unit estan subjectes a la regulació pública, però poques 

vegades estan subvencionades. Des del naixement fins a l'edat de 5 anys (edat 

d’escolarització obligatòria), els nens poden assistir a nurseries o childrens’ center o 

poden ser cuidats per Childminders. A partir dels 3 anys, els nens poden beneficiar-se 

legalment de 15 hores de serveis d'acollida per setmana. Aquest dret pot ser utilitzat en 

qualsevol tipus d'estructura (Pre-schools/nursery schools i private, voluntary o 
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independent providers). Un servei gratuït també s'ofereix als nens més desfavorits a 

partir dels 2 anys. Des de setembre de 2013, tots els nens de 2 anys inscrits en servei 

d'acollida i nens de 2 anys amb famílies que verifiquen certs criteris, poden beneficiar-

se del dinar gratuït a l'escola (al voltant de 130.000 nens en són beneficiaris directes). 

També poden gaudir de 15 hores d'acollida gratuïta per setmana. Al setembre de 2014, 

el nombre de places d'acollida per a nens de 2 anys va augmentar en gairebé 260.000 

(cobertura d’un 40% del total de nens de 2 anys). 

El Ministeri d'Educació estableix les normes d'aprenentatge, desenvolupament i 

d'acollida dels nens des del naixement fins als 5 anys en tots els tipus d'estructures. Les  

estructures d’acollida reben regularment visites d'inspecció de les autoritats britàniques 

per garantir que es respectin els drets dels infants i que el seu desenvolupament s’està 

realitzant en un ambient adequat, amb personal capacitat i qualificat. 

Els serveis d’acollida al Regne Unit inclouen:  

 Escola Bressol municipal (local authority day nursery) 

 Escola Bressol privada (private day nursery)  

 Servei d'acollida familiar 

 Les assistentes maternals (Childminder) 

 

Quadre 13 : Tipus d’estructura d’acollida  segon l’edat 

 

• Escola Bressol municipal (local authority day nursery) 

Es tracta d’una estructura gestionada pels serveis socials locals. Pot acollir nens entre 0 

i 5 anys i nens en edat escolar. La proporció és d’un educador per a cada 6 nens. Totes 

les escoles bressol estan registrades i són inspeccionades periòdicament per l'autoritat 

competent. 
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• Escola Bressol privada (private day nursery)  

Està orientada als nens entre 0 i 5 anys durant tot el dia. Aquestes estructures són 

inspeccionades pels serveis socials locals i poden ser gestionades per un responsable 

públic o per empreses privades. La relació adult-nen varia depenent de l'edat dels nens 

i pot arribar a ser d’un adult per a cada 6 nens. 

• Servei d'acollida familiar:  

Els responsables dels serveis d'acollida familiar reben un màxim de 3 nens menors de 5 

anys, inclosos els seus propis. Els pares solen pagar una tarifa per hora. El servei social 

local en fa el registre i  la inspecció. 

• Assalariat a domicili (Childminders) 

Treballen a la llar familiar, de vegades tenen una formació d’infermera per a nens petits 

(qualified nursery nurses). Les hores de treball i el salari són negociats amb els pares com 

en la majoria de països. 

 

3.6.7. ALEMANYA. 

El model alemany es basa en un concepte tradicional de la família, només s'ajuda 

fiscalment les famílies que tenen un sol ingrés. El sistema d'acollida s'institucionalitza 

només a partir dels 3 anys i els serveis d'acollida com ara les escoles estan oberts només 

a mitja jornada, fet que generalment obliga les dones a treballar a temps parcial.  

El 2012, Alemanya comptava amb 558.000 places d’escola Bressol per als nens menors 

de 3 anys i oferia un tipus d’acollida exterior a 27,6% de nens dins d’aquesta franja 

d’edat, és a dir un augment de 44.000 places en relació amb l’any immediatament 

anterior. La proporció de nens amb edat d’anar a l’escola bressol i les places disponibles 

és molt diferent entre els antics Länder i els nous (xifra que oscil·la entre un 17,4% i un 

48,1%, respectivament). Aquesta diferència es deu al fet que en el sistema socialista en 

el temps de la RDA, el concepte d’Escola Bressol estava molt més desenvolupat. Encara 

que Alemanya continua desenvolupant i garantint els serveis d'acollida de nens, la taxa 

d’inscripció a les estructures d'acollida dels més petits (entre 1 i 2 anys) és molt baixa i 

l'oferta per a tot el dia molt limitada. 

El 2013 el govern de l’Angela Merkel va implementar l'establiment del Betreuungsgeld, 

destinats als pares de nens menors de 3 anys que no poden o no volen obtenir una plaça 

d’acollida a una institució.  
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A Alemanya podem trobar 3 grans tipus d’acollida: 

 Tagesmütter 

 Kindergärten o Kitas 

 Escoles Bressol parentals o Elterminiativ 

 

Quadre 14: Tipologia de serveis d’acollida d’infants a Alemanya 

 

 Tagesmütter ( Servei d’acollida familiar)  

Són mares de dia. Aquestes persones acullen a casa seva nens durant un nombre 

determinat d'hores. Òbviament tenen una acreditació de cuidadores. D’aquesta manera 

és un recurs altament utilitzat per les mares com a ajuda en l’acollida dels fills. La 

flexibilitat i la disponibilitat més gran són les principals atraccions. En general, des de 

l'ajuntament de la ciutat es coordina aquest tipus de servei i es dóna informació sobre 

les Tagesmütter. Alguns Tagesmütter es reuneixen i proposen activitats conjuntes. 

 El Kindergärten o Kitas (Escola Bressol)  

Són escoles bressols gestionades per l’autoritat municipal, l'església o el sector privat. 

Són menys costoses que les tagesmütter però la llista d'espera és llarga. Aquests centres 

d'acollida sovint tanquen d'hora (habitualment a les 16:30). Les Kitas privades són més 

cares (fins a 2 vegades el preu d'un Kita comunal), però alguns d'ells ofereixen 

l'aprenentatge d'un segon idioma, sortides regulars o activitats d'enriquiment. El 

nombre de nens per mestre és també més petit i, sovint, el personal està més qualificat. 

En aquest moment, és el tipus de servei majoritàriament utilitzat. Aquests Kindergärten 

no formen part del sistema escolar. El concepte clau de Kindergärten es basa en 

l’existència d’un espai de creativitat on el nen pot descobrir el seu entorn. No és una 

institució que prepara els nens a l'èxit escolar, és més bé un espai de descoberta i de joc 

que inicia el nen a la vida en col·lectivitat. 
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 Elterminiativ (Escola Bressol parental) 

Aquestes agrupacions reglamentades de pares accepten nens majors de 2 anys. Aquest 

tipus de servei d’acollida no es gaire car però, de nou, les llistes d'espera són llargues. 

Aquestes escoles bressol són gestionades pels pares. L'horari d'obertura s'adapta a les 

necessitats individuals i d'aprenentatge i s’ofereix una gran qualitat pedagògica. Aquest 

tipus d'infraestructura involucra la participació dels pares per a diverses tasques com 

ara la jardineria, la posada al dia de la comptabilitat, etc... 

 

3.6.8. AUSTRÀLIA. 

Malgrat Austràlia mostra bons resultats en les enquestes PISA pels alumnes de 15 anys, 

encara perduren problemes en els programes d’educació i, més precisament, en 

l’educació primerenca i en els serveis d’acollida. En particular, cal mencionar la 

persistència de problemes d’oferta i de manca d’equitat. El 2008, el 20% de les llars 

d’Austràlia van identificar problemes per accedir a serveis d’acollida. En 2013, l’accés als 

serveis d’acollida encara no havia arribat a la situació d’universalitat. El nivell de 

finançament dels serveis d’acollida i de l’educació pre-primària (nens de 3 anys i més) 

només representava en 2008 el 0,1% del PIB quan la mitjana dels països de la OCDE és 

de 0,5%.  En 2011, segons les estadístiques de Unicef, l’escolarització pre-primària era 

del 79,1% per als nens i del 77,7 % per a les nenes. 

Els pares poden accedir a subvencions pels serveis d’acollida: 

 Indemnitzacions per despeses d'acollida de nens (Child Care Benefit)  

 Reducció dels costos dels serveis d'acollida  (Child care rebate) 

 Child Care Benefit 

Poden obtenir un subsidi els pares que porten els seus fills a una institució autoritzada 

o amb una persona registrada com a mainadera, demostren ser responsables de les 

despeses dels nens i que compleixen amb els requisits de vacunació del nen. 

 Reducció dels costos dels serveis d'acollida  (Child care rebate)  

Els pares poden beneficiar-se d'un descompte del 50% sobre l'import restant a pagar 

per la família després de rebre el subsidi per despeses d'acollida. Per beneficiar-se de la 

reducció han de portar el seu fill a una institució aprovada, complir amb els criteris 

d'elegibilitat de la subvenció, exercir una professió pedagògica o de voluntariat que doni 

accés a drets particulars. 
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Pel que fa referència als costos dels serveis d’acollida i dels serveis específics, el 

finançament a nivell federal es realitza a través de subvencions del Ministeri. Les 

subvencions es presenten com a reemborsament dels costos de serveis d’acollida. 

Aquests poden ser gestionats per entitats públiques o privades. És el Ministeri el 

responsable de  l’acreditació dels serveis d’acollida. 

A nivell Estatal, a més de les subvencions dels diferents serveis d’acollida, es garanteix 

en gran mesura l’educació pre-escolar.  

A Austràlia, els serveis d’acollida són molt tradicionals i no ofereixen moltes possibilitats: 

 Childcare (Escola Bressol) 

 Family Day care (Servei d’acollida familiar) 

 Nanny and Babysitter 

 

 Childcare (Escola Bressol) 

Aquests serveis  d'acollida accepten els nadons a partir de 6 mesos fins als 3 anys. La 

majoria dels nens australians assisteixen a la llar d'infants 2 o 3 dies a la setmana només; 

molt poques vegades hi van els 5 dies de la setmana a temps complet. La ràtio de nens 

per educador és d'una persona per 4 nens de 0 a 2 anys i d'un per 5 nens de 2 a 3 anys. 

Pel que fa a les activitats, hi ha una gran quantitat de temps dedicat a l’estada a l'aire 

lliure, la majoria dels centres d'acollida estan equipats amb  patis, on els nens aprenen 

de molt joves a conrear plantes, vegetals o fruita. L'ensenyament proporcionat pels 

educadors es basa en el currículum nacional. Cobreix grans àrees artístiques, cognitives, 

motores, esport, aprenentatge de les lletres, etc. 

 Family Day care (Servei d’acollida familiar) 

El principi del servei d'acollida familiar es basa en el treball d'una mainadera que 

exerceix a casa. Segueix el pla d'estudis nacional i altres normes imposades a les escoles 

bressol (qualitat de servei, qualificació del personal,...). Contràriament a la llar d'infants, 

el nen està en contacte amb una sola persona i  pot construir un fort vincle amb ella. La 

ràtio és d’una mainadera per cada 7 nens però amb un màxim de 4 nens menors de 3 

anys. Pot cuidar addicionalment, abans o després del col·legi, de fins a 3 nens més si són 

d’edat escolar.  

 Nanny and Babysitter (Assalariat a domicili) 

En aquest cas no hi edat predeterminada. Generalment es troben 2 perfils de Nanny:  

 Nanny amb diplomes educatius i experiència 
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 Nanny estrangera o en working holliday amb experiència però sense diplomes 

La diferència és el preu pactat per hora. Les Nannies amb diplomes cobren unes tarifes 

sensiblement més cares que les altres. 

 

3.6.9. CANADÀ. 

A Canadà, malgrat un augment dels pressupostos públics per a l’atenció a la primera 

infància per contrarestar la desigualtat social i la deserció escolar, els estudis i projectes 

de recerca encara identifiquen dos grans problemes: la difícil accessibilitat als serveis 

d'acollida i una variabilitat significativa en la seva qualitat. 

Hi ha tres tipus de serveis d'acollida: serveis institucionals, atenció domiciliària (aprovat 

o no aprovat) i un tercer tipus en forma d’arranjaments personals entre els pares i una 

altra persona. 

A Canadà,  les opcions per l’acollida dels nens és molt variada. Podem trobar: 

 CPE (Centre de la petita infància- Escola Bressol) 

 Serveis d’acollida familiar 

 Guarderies 

 Serveis d’acollida per rebre nens abans i desprès de l’escola 

També existeixen serveis d’acollida no reconeguts. No necessiten estar legalment 

reconeguts, ja que proporcionen serveis d'acollida per 6 nens o menys. Aquestes 

organitzacions o persones  que ofereixen aquests serveis, per tant, no es regeixen per la 

llei i no tenen l'obligació de posseir una llicència expedida pel Ministeri de la Família o 

ser reconeguts com a responsables d'un servei d'acollida per part d’una oficina 

coordinadora. 

 Assalariat a domicili 

 Servei d’acollida comunitari 

 Llars d’infants 

La qualitat del servei varia en funció del tipus de centre d'acollida infantil. Els CPE 

(Centres de la petita infància), així com els serveis d'acollida familiar presenten una 

qualitat superior a la dels serveis amb ànim de lucre i els serveis d’acollida no 

reglamentats. També existeixen els serveis d’acollida en entorn escolar. Són serveis 

d'acollida escolar proporcionats a nens entre 5 i 12 anys  amb un cost de $ 7 per dia. Són 

gestionats  pels consells escolars i les escoles. En general ofereixen serveis  a l'escola:  
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 abans del començament de les classes pel matí; 

 durant el dinar; 

 al final de les classes. 

 

Són els governs provincials i territorials els principals responsables de la prestació dels 

serveis socials i educatius  per a nens i famílies, incloent el disseny i la implementació de 

polítiques i programes d’educació i serveis d’acollida per als més petits.  

L’any 2011, gairebé la meitat dels pares (46%) van indicar haver utilitzat un servei 

d'acollida per als seus fills menors de 14 anys. L'ús dels serveis d'acollida varia molt 

depenent de l'edat del nen. Més de la meitat (54%) dels pares amb nens de 4 anys o 

menys van utilitzar un servei d'acollida. En comparació, el 39% dels pares amb fills en 

edat escolar (5-14 anys) utilitzaven serveis d'acollida oferts per persones diferents dels 

pares. No obstant això, les dues xifres globals amaguen diferències significatives en 

relació amb l'edat. En concret, els pares dels nadons d'un any o menys eren els menys 

propensos a fer ús d'aquests serveis, mentre que només una quarta part d'ells (26%) el 

feien servir. Aquesta baixa taxa sol reflectir l'accessibilitat de les subvencions durant el 

primer any i la baixa taxa de participació femenina en el mercat laboral quan els nens 

són molt petits (OCDE, 2013). Els serveis d'acollida eren molt utilitzat pels nens de 2 a 4 

anys. Almenys 6 pares de cada 10 utilitzaven un servei d'acollida per als seus nens en 

aquest grup d'edat. La taxa d'utilització també era alta, encara que una mica menor amb 

els pares dels nens de 5 a 7 anys. Aquests nens estan dins del sistema escolar i en general 

van al servei d'acollida abans i després de l'horari escolar. 

 

 

Quadre 15 : Estadística Canada : Enquesta social 2011 

Les taxes d'utilització del servei són generalment majors en les famílies on tots dos 

cònjuges treballen. En concret, el 71% de les llars utilitzen aquests serveis  per als nens  
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en edat preescolar, i el 49% per als nens en edat escolar (5-14 anys). Les taxes d'ús dels 

serveis també són alts per a les famílies monoparentals, quan el pare té una feina 

remunerada o treballa per compte propi. Més de la meitat (58%) d'aquests pares 

utilitzen serveis d'acollida per als nens en edat preescolar, i el 35% recorren als serveis 

proporcionats per persones que no siguin ells mateixos pels nens en edat escolar. Les 

llars on només un dels pares treballa tenen la menor taxa d'utilització. S'estima que el 

42% d'aquests pares utilitzen el servei per als seus nens de 4 anys o menys, i el 25% per 

als seus fills grans. 

Els pares utilitzen principalment tres tipus de serveis d'acollida per als seus fills de 4 anys 

i menys:  

 Guarderies  (33%) 

 Els serveis d'acollida familiar (31%)  

 CPE (Centre de la petita infància) (28%) 

La preferència d'un servei d'acollida depèn de factors com ara l'ingrés familiar, 

l'estructura familiar i/o els hàbits de treball o d'estudi del pares. 

 CPE (Centre de la petita infància) 

Un CPE és un organisme sense ànim de lucre o una cooperativa on, al menys dos terços 

del consell d’administració són pares, i que ofereix places a  un màxim de 80 nens. Poden 

oferir places a tarifa reduïda (7$ al dia) i serveis d’acollida a temps complert o parcial.  

 Serveis d’acollida familiar (Family Child Care Services)  

El servei d'acollida familiar es defineix com una persona física, que treballa per compte 

propi, a canvi de remuneració, i que ofereix en una residència privada un servei 

d'acollida per a nens . Proporciona un servei d'acollida per a un màxim de 6 nens, 2 

poden tenir menys de 18 mesos. Si hi ha una altra persona, pot rebre fins a 9 nens, dels 

que 4, com a màxim, poden ser menors de 18 mesos. En gairebé tots els casos, es tracten 

de serveis subvencionats ($ 7 al dia). 

 Guarderies 

Una guarderia és generalment una empresa amb ànim de lucre que proporciona un 

servei d'acollida en una instal·lació que pot acollir un màxim de 80 nens. Té l'obligació 

de tenir un comitè assessor amb 5 pares usuaris. La majoria dels centres han subscrit 

un acord de subvenció amb el Ministeri de la Família i ofereixen places a tarifa reduïda 

($7 per dia). Alguns centres no estan subvencionats i poden fixar ells mateixos la tarifa 

diària demanada als pares. 
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Una organització pública o comunitària pot oferir temporalment serveis d'acollida 

infantil, ja sigui en el context de la seva missió o durant una intervenció particular amb 

els pares o els nens. 

 

 Llars d’infants 

Un jardí d'infants, pot prestar serveis d'acollida educativa per a nens de 2 a 5 anys, 

durant  períodes de fins a quatre hores al dia. 

 

3.6.10. ESTATS UNITS D’AMÈRICA. 

Els EUA tenen uns nivells molt elevats de fecunditat (2,06 fills per dona 2011) i una 

elevada  taxa d'ocupació de les dones (62% en 2011, 6 punts per sobre de la mitjana de 

la OCDE) i ofereixen poca intervenció pública pel que fa els serveis d'acollida de nens 

petits. Els serveis d'acollida privats, oferts del mercat, o serveis d'acollida informals per 

part dels pares (avis, germans i germanes, etc.) juguen un paper molt important. 

L’acollida  abans d'entrar a l'escola és considerada com a responsabilitat dels pares. 

Als EUA, no hi ha un servei d'acollida públic deixant el camp lliure a les empreses 

privades i a algunes organitzacions sense ànim de lucre. Entra en joc un mercat lucratiu 

que alguns anomenen child care industry. 

Segons IBISWorld.com les 832.782 institucions d'acollida per a nens (1.678.808 

empleats) van facturar  47 mil milions de $ en 2012, un increment anual del 2,3%. Aquest  

mercat (l'oferta és inferior a la demanda) és una benedicció per als inversors. A més, el 

capital necessari per a la creació d'un servei d’aquestes característiques és molt baix i 

els costos principals són els salaris, els quals són relativament baixos (mitjana de 13.353 

$ per any). 

El sistema nord-americà ofereix diversos  serveis de guarderia per a nens de 0 a 6 anys 

que es poden agrupar en tres grans categories. 

 Serveis d’acollida prescolar: Kindergarten, pre-kindergarten i nursery schools 

 Els serveis d’acollida tipus care 

 Estructures del programa federal Head Start. 

Aquesta diversitat té les seves arrels en la història. Originalment, el tipus de serveis 

d'acollida escolar van ser creats per als nens de famílies privilegiades amb vistes a un  

desenvolupament primerenc de la seva socialització. Per contra, els Day Care Center 

eren serveis d'acollida pels nens petits de les famílies treballadores. Encara que la 
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intervenció pública en aquest grup d'edat sigui molt baixa, els Estats Units tenen un  35% 

dels nens de 0 a 3 anys en serveis d'acollida, una taxa entre les més altes dels països de 

l'OCDE. També  l'accés de les famílies pobres als serveis d'acollida és relativament alt. La 

National Association of Child Care Resource and Referral Agencies, que publica un 

informe anual sobre el cost dels serveis d'acollida subratlla les elevades diferències entre 

els diferents estats. El cost d'una escola bressol a temps complet per nadó varia de 4650 

$ per any (Mississippí State) a 18200 $ (Districte de Columbia). 

 Els serveis d’acollida tipus care 

Inclouen els "day care centers", que poden ser comparats a les escoles bressol, el "family 

day care" similar al sistema d'assistentes maternals, i el servei d'acollida familiar. 

L'atenció se centra en l'acollida dels fills i la seva cura i, freqüentment, el servei és a 

temps complet. 

 Estructures del programa federal Head Start. 

A diferència dels altres serveis, aquest programa té una relativa homogeneïtat a tot el 

país i es focalitza en nens de famílies pobres. El seu objectiu es proporcionar atenció 

integral, incloent la vigilància de la salut del nen i el suport als seus pares. 

 Serveis d’acollida prescolar: Kindergarten, pre-kindergarten i nursery schools 

Donen la benvinguda a nens a partir de 5 anys, un any abans inici de l’escolarització 

obligatòria. Els "pre-kindergarten" (o "pre-K") són com "guarderies" que donen la 

benvinguda els nens més petits. Aquests serveis d'acollida es centren en la dimensió 

educativa i sovint treballen a temps parcial. 

No hi ha una clara ruptura entre els diferents tipus d'acollida en funció dels grups d'edat. 

L'acollida s'estén a edat preescolar: per a 1,1 milions de nens de 3 i 4 anys, gairebé el 

15% d'aquest tram d'edat, encara es manté en estructura de tipus Care. Pel que fa al 

servei d’acollida preescolar o Head Start,  es centra especialment en els nens de 4 a 5 

anys, tendeix a desenvolupar-se per nens més petits (per exemple, amb el llançament 

del programa Early Head Start per a nens de 2 a 3 anys). Els governs intervenen molt 

poc en el grup d'edat de 0-2 anys: els Day Care centers  i els family day Care són els únics 

serveis d'acollida exterior significatius per a aquest grup d'edat, gairebé són totalment 

privats, amb ànim de lucre o sense. 
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3.7. Els grups de criança. 

Els grups de criança són espais on mares i pares (encara que no és tan habitual com en 

el cas de les mares) es reuneixen per parlar de la criança dels seus fills petits i de les 

inquietuds que aquesta nova etapa de la vida els hi porta. 

En l'àmbit internacional, no s’ha trobat cap estructura semblant als grups de criança com 

es defineixen a Catalunya. Però existeix una tendència generalitzada a que els pares 

puguin participar en el desenvolupament dels seus fills fora de la llar. Aquesta, però, es  

materialitza més aviat en estructures reglamentades amb requisits restrictius. 

A Europa, en la majoria dels casos, els serveis d’acollida col·lectiva estan sota la 

responsabilitat dels serveis públics encara que siguin estructures privades, associacions 

o cooperatives de pares. Les instal·lacions han de complir les normes de seguretat 

requerides i estar disposades de manera que s'afavoreixi el desenvolupament dels nens. 

Els professionals han de tenir acreditacions reconegudes, una formació mínima que pot 

anar des d’un primer cicle de formació professional fins a un diploma d’ensenyament 

superior, a més de tenir l'obligació de participar en alguns casos a sessions de formació 

continua. Aquestes estructures reben inspeccions per poder continuar funcionant.  

Aquesta voluntat de voler reglamentar aquest tipus de serveis es deguda principalment 

a diverses raons: 

• Encara que els serveis d’acollida no gaudeixen de la universalitat, en la majoria 

dels països esmentats anteriorment, els costos dels serveis d’acollida poden ser 

subvencionats en part o totalment. El cobrament d’aquestes subvencions pot 

realitzar-se de dues formes: directament als pares (fins i tot en alguns països 

aquestes subvencions són pagades si els pares decideixen no portar els seus fills 

a un servei d’acollida) o directament a les estructures d’acollida. Si són les 

estructures les que reben les subvencions, s’entén que els organismes públics 

vulguin tenir la seguretat de que els serveis prestats siguin de qualitat i dins d’un 

marc segur i estimulant per a un desenvolupament harmoniós del nen. 

• Encara que alguns investigadors mostrin un cert grau d’incertesa pel que fa la 

correlació entre l’assistència a un servei d’acollida i l’obtenció d’un millor 

rendiment escolar, és cert que, en el cas de nens en situació extrema, el servei 

d’acollida pot ser l'única possibilitat de poder accedir a una socialització de 

qualitat en un marc regulat, però també oferir una vigilància pel que fa a la seva 

nutrició i salut. Aquesta vigilància només la poden donar professionals amb 

experiència i amb col·laboració amb altres organismes públics. L’assistència a un 

servei d’acollida permet a més d’establir un cens de nens amb risc d’exclusió 

social. 
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No obstant això, en l’àmbit internacional certes estructures semblen tenir una certa 

semblança amb els grups de criança.  

• Estructures a temps parcials 

Les Apen Barnehage de Noruega i les Öppna Forskolan de Suècia són estructures obertes 

als pares amb horari reduït. L’objectiu d’aquests serveis és donar la possibilitat als nens 

de socialitzar-se en un ambient nou però amb la presència del pare, d ela mare o d’un 

familiar (d’una certa forma s’evita la situació d’estrès de la separació), a participar en 

activitats però sempre sota la supervisió d’un professional membre de l'estructura 

d’acollida. Pot, a més a més, donar suport i consells als pares i organitzar activitats per 

crear lligams amb altres famílies. No deixen de ser estructures reglamentades i sota la 

supervisió de professionals. No actuen només com a assessors, són part de l’equip del 

servei d’acollida i garanteixen la qualitat dels serveis prestats. 

• Estructures a temps complert 

Són les anomenades Escoles Bressol parentals (Crèches parentales a França i 

Elterminiativ a Alemanya). Tant a França com a Alemanya, es tracta d’estructures 

reglamentades. A França, la seva creació depèn de l'autorització del President del 

Consell General, prèvia consulta amb els serveis de salut maternoinfantil però, a més, el 

projecte ha de satisfer les necessitats territorials. Els pares, membres de l'associació i 

titulars del projecte són responsables de l'estructura, participen en la gestió i en el 

funcionament de l'escola però comparteixen la responsabilitat d’una coeducació amb 

professionals assalariats (equip professional del centre) per cuidar els nens. De vegades 

poden participar en les activitats dels nens i ajudar en les tasques administratives. Les 

Elterminiativ a Alemanya funcionen de la mateixa manera. Són estructures 

reglamentades que necessiten professionals dins l’equip del centre per poder donar un 

servei d’acollida. 

En conclusió, a Europa, els serveis d’acollida gaudeixen d’una forta reglamentació fins i 

tot pel que fa als projectes que emanen dels pares. La formació dels professionals és la 

garantia d'una bona qualitat i juga un paper crucial en qualsevol estructura. En els últims 

anys, l’increment del finançament de l’atenció preescolar és el reflex d’una política a 

favor de la voluntat d’una millor conciliació de la vida familiar i laboral però, a més a 

més, de l’increment de la qualitat d’aquests tipus de serveis amb la finalitat de preparar 

els nens a esdevenir adults respectuosos i preparats per a un millor aprofitament dels 

aprenentatges que trobaran en el marc escolar. 
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3.8. Resum de les distintes opcions per països 

Tot seguit es presenta un quadre resum de les distintes iniciatives d’educació i/o acollida 

d’infants existents en països del nostre entorn i que han estat explicades en els apartats 

anteriors d’aquest informe: 

Tipus 

d'acollida

Escola 

Bressol i 

Micro 

Escola 

Bressol

Escola 

Bressol 

d'empresa

Escola 

Bressol 

parental

Guarderia
Jardins 

d'infància

Estructura                 

multi-

acollida

Servei 

d'acollida 

familiar 

(Assistenta 

maternal)

Cases 

d'assitentes 

maternals

Assalariat a 

domicili

França x x x x x x x x x
Dinamarca x x x x
Noruega x x x
Finlandia x x x

Suecia x x x
UK x x x x

Alemanya x x x x x
Australia x x x
Canada x x x x x

USA x x x x x
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4. ELS SERVEIS D’EDUCACIÓ I ACOLLIDA ALS INFANTS DE 0 A 3 ANYS A 

LA CIUTAT DE BARCELONA 

En aquesta secció s’analitzarà l’oferta de serveis d’educació i/o acollida a infants de 0 a 

3 anys a la ciutat de Barcelona. Més concretament, s’avaluaran distints indicadors 

vinculats a l’oferta de places dels distints dispositius d’atenció als infants. 

Tals indicadors pretenen analitzar l’oferta de serveis educatius i d’acollida per a infants 

de 0 a 3 anys a Barcelona, tot i involucrant elements de diversa naturalesa, com ara 

l’oferta de serveis segons la seva tipologia, la qualitat de l’entorn, el nombre de 

dispositius educatius i/o d’acollida de nens de 0 a 3 anys i la seva capacitat, elements de 

salut i de seguretat dels infants, així com el nombre de personal  involucrat. 

Totes les dades aportades s’avaluaran a nivell global i per districtes i, sempre que sigui 

possible (degut a la disponibilitat d’informació fiable), faran referència al curs acadèmic 

actual, el 2015-2016. 

Òbviament, es disposa de molta més informació dels dispositius finançats amb diner 

públic (escoles bressol municipals i llars d’infants de la Generalitat de Catalunya) i, per 

aquesta raó, la informació referida a aquests serveis d’acollida als infants de 0 a 3 anys 

inclourà un llistat més exhaustiu de variables com ara: 

 Nombre de places ofertes, distingint entre places de continuïtat i places de nova 

inscripció. 

 Nombre i tipologia dels educadors de cada centre i d’altres variables vinculades 

a l’àmbit dels recursos humans (nivell educatiu dels educadors, formació rebuda 

pels educadors, baixes laborals,...). 

 Serveis oferts per cada centre. 

 ... 

Els dispositius d’oferta avaluats són els que no comporten l’atenció directa a l’infant per 

part dels pares, familiars i/o personal domèstic (contractat tant per tenir cura dels 

infants com per fer tasques de la llar). És a dir, s’avaluaran les opcions d’educació i/o 

acollida que comportin l’agrupació d’infants de més d’una família en un mateix 

dispositiu. Això és: escoles bressol municipals, llars d’infants públiques i privades, grups 

de criança, iniciatives de criança compartida, mainaderes a casa, ludoteques i espais 

infantils. 

La taula següent recull informació sobre l’oferta de places associades a dispositius 

d’educació i acollida “tradicionals”: escoles bressol i llars d’infants. 
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OFERTA DE PLACES D’EDUCACIÓ I ACOLLIDA PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS EN CENTRES REGLATS A LA CIUTAT DE BARCELONA. 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT PER DISTRICTES Ciutat Vella Eixample
Sants-

Montjuïc
Les Corts

Sarrià-Sant 

Gervasi
Gràcia

Horta-

Guinardó
Nou Barris

Sant 

Andreu
Sant Martí TOTAL

CURS 2015-2016

Nombre d'escoles bressol  municipals (EBM) públiques (curs 2015-2016) 7 8 11 4 6 8 14 13 9 17 97

Nombre de llars d'infants públiques (de la Generalitat de Catalunya) (curs 2015-2016) 1 1 1 2 5

Oferta de places públiques escoles bressol IMEB (preinscripció + continuïtat) (curs 2015-2016) 473 696 850 317 499 676 1135 1017 847 1591 8101

CURS 2014-2015

Oferta de places públiques (preinscripció + continuïtat) d'educació infantil (curs 2014-2015) 473 696 873 317 487 518 1095 1061 901 1659 8080

Oferta de places de llars d'infants privades (curs 2014-2015) 178 1767 767 748 1868 640 701 452 726 1238 9085

Total de places públiques i privades per a nens de 0 a 3 anys (curs 2014-2015) 651 2463 1640 1065 2355 1158 1796 1513 1627 2897 17165

Nombre d'escoles bressol municipals (EBM) i llars d'infants públiques (curs 2014-2015) 7 8 12 4 6 7 13 14 10 19 100

Nombre d'escoles bressol concertades (curs 2014-2015) 0 6 3 0 4 1 5 6 0 6 31

Nombre d'escoles bressol privades (curs 2014-2015) 3 34 18 14 26 11 14 3 15 18 156

Nombre de centres privats o concertats que ofereixen fins a ensenyament secundari 6 23 7 12 28 10 17 11 10 11 135

Població de 0 anys (dades gener 2014) 777 1978 1464 599 1299 989 1313 1398 1323 2066 13206

Població d'1 any (dades gener 2014) 811 2087 1512 657 1461 1081 1396 1513 1320 2188 14026

Població de 2 anys (dades gener 2014) 841 2008 1502 683 1448 1052 1327 1465 1387 2259 13972

Població objectiu escoles bressol 2429 6073 4478 1939 4208 3122 4036 4376 4030 6513 41204

Oferta pública total de places d'educació infantil sobre població de 0-2 anys 19,47% 11,46% 19,50% 16,35% 11,57% 16,59% 27,13% 24,25% 22,36% 25,47% 19,61%

Oferta privada i concertada de places exclusives d'educació infantil sobre població de 0-2 anys 7,33% 29,10% 17,13% 38,58% 44,39% 20,50% 17,37% 10,33% 18,01% 19,01% 22,05%

Oferta totals de places d'educació infantil sobre població de 0-2 anys 26,80% 40,56% 36,62% 54,93% 55,96% 37,09% 44,50% 34,57% 40,37% 44,48% 41,66%
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Tal i com pot extrapolar-se del quadre anterior, els serveis reglats d’educació i/o acollida 

a infants de 0 a 3 anys, cobreixen en gairebé un 42% la potencial demanda existent a la 

ciutat de Barcelona. És a dir, les escoles bressol municipals i les llars d’infants (públiques 

i privades) permeten acollir 4 de cada 10 infants de 0 a 3 anys d’edat. Tot i que les dades 

no estan totes elles referides al mateix curs escolar (degut a que el Consorci d’Educació 

de Barcelona no tanca l’informe definitiu d’escolarització fins al mes de juny de l’any 

analitzat), els resultats difereixen poc dels efectivament observats per al curs 2015-

2016. 

Òbviament la dada anterior ha de tractar-se amb precaució degut a diversos motius. En 

primer lloc, la taxa de cobertura dels serveis reglats d’acollida (41,66%) és una mitjana i 

amaga comportaments força diferenciats entre els 10 districtes de Barcelona: una 

cobertura de, només, el 26,80% a Ciutat Vella i, a l’altra extrem, del 55,96% a Sarrià- 

Sant Gervasi. 

En segon lloc, cal tenir present que el permís de maternitat s’allarga fins a les 16 

setmanes, com a mínim, per la qual cosa, un percentatge importants dels infants de 0 

anys no fan ús, encara, d’aquests serveis d’acollida (així, la taxa de cobertura sempre 

serà superior al 41,66% anteriorment especificat). 

Per altra banda, el pes de les places d’oferta pública o privada / concertada és, també, 

força dispar geogràficament parlant. Així, l’oferta pública (la de les 97 EBM i les 5 llars 

d’infants de la Generalitat de Catalunya) oscil·la entre l’11,46% del districte de 

l’Eixample i el 27,13% d’Horta-Guinardó. En canvi, el percentatge representat per 

l’oferta de caire privat agafa un interval de valors que pivota entre els 7,33% de Ciutat 

Vella i el 44,39% de Sarrià-Sant Gervasi. Així mateix, cal tenir present que no tots els 

infants són inscrits en centres ubicats en el districte on resideixen. 

El resultat anterior –una cobertura mitjana del 41,66% de places d’educació i/o acollida 

als infants de 0 a 3 anys- no pot ser titllat de baix o insuficient sense tenir en consideració 

d’altres variables. Com s’ha exposat en seccions anteriors, la decisió associada a 

l’escolarització d’un infant un cop acabat el permís atorgat als pares per a la seva cura, 

depèn de múltiples factors: culturals, ideològics, de caire social, econòmics,... Per això, 

no és immediat concloure si una cobertura superior al 40% pot ser considerada 

acceptable, suficient o clarament reduïda. 

Una bona manera d’avaluar si l’oferta existent és adequada passa per fer una doble 

anàlisi: 
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 Identificar les preinscripcions realitzades en els distints dispositius d’educació i 

acollida, tot i identificant el percentatge de famílies que s’han quedat sense plaça 

i, alhora, el nombre de places no cobertes (bàsicament en el sector privat). 

 Analitzar els serveis complementaris i/o substitutius als mecanismes tradicionals 

(escoles bressol, llars d’infants, recurs a familiars,...) que fan acte de presència a 

l’hora d’acollir infants de 0 a 3 anys. 

Pel que fa al primer punt, ja va ser objecte d’estudi de manera parcial en un estudi 

anterior dels mateixos autors: Indicadors de Qualitat per a les Escoles Bressol de 

Barcelona (de desembre de 2014). Aquest treball es va focalitzar en l’anàlisi dels serveis 

oferts per les 95 escoles bressol de l’IMEB al llarg del curs 2013-2014. 

Malgrat les dades i els resultats no s’han actualitzat per al curs 2014-2015, els principals 

resultats serien extrapolables a la situació actual. En aquest sentit, en el procés 

d’avaluació de les preinscipcions realitzades per les famílies de Barcelona, es va 

constatar el següent: 

 Un total de 7077 famílies van preinscriure el seu infant a una de les 4047 places 

que les Escoles Bressol Municipals (EBM) varen oferir el curs 2013-2014. Aquest 

fet permet identificar un rati de 1,75 sol·licituds per plaça. 

 Aquesta ràtio va ser major en el cas de les 3 EBM de gestió indirecta del curs 

2013-2015 (Caspolino, Els Patufets de Navàs i Enxaneta). 

 La ràtio d’1,75 amaga comportaments molt diferenciats entre les 95 EBM del 

curs 2013-2014, en un ventall que oscil·la entre un 0,50 en el cas de l’EBM que 

va tenir menys sol·licituds en primera preferència i un rati de 10,72 sol·licituds 

per plaça de l’EBM que va encarar més preinscripcions en primera preferència. 

 En relació a les EBM, el rati de sol·licituds per plaça oferta és força diferent 

segons quina sigui l’edat de l’infant: és d’1,50 per al grup G0 nadons, d’1,66 per 

al grup G1 infants i de 2,19 per al grup G2 caminants. 

 Pel que fa a les 5 llars d’infants de la Generalitat de Catalunya existents a la ciutat 

de Barcelona, les sol·licituds en primera preferència van ser de 182 sobre les 218 

places ofertes, el curs 2013-2014, en el procés d’inscripció. Aquest fet posa de 

relleu un rati mitjà de 0,84 sol·licituds per plaça oferta. 

Els resultats anteriors permeten inferir que hi ha una part de demanda no coberta pels 

serveis d’educació i acollida d’infants de 0 a 3 anys oferts per l’administració pública. 

En qualsevol cas, el projecte de recerca anteriorment citat no avaluava l’oferta de 

serveis d’acollida concertats o privats, els quals permeten cobrir part d’aquesta 

demanda insatisfeta. 
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Així mateix, cal tenir present les alternatives no reglades que es troben a l’abast de les 

famílies a l’hora de que els pares i/o les mares retornin a la seva activitat professional. 

Aquest és un dels objectius d’aquest treball. 

És obligat apuntar que, si bé les opcions d’acollida reglades estan perfectament 

identificades, els serveis d’acollida no reglats no estan enregistrats enlloc. Així, si bé la 

quantificació d’aquests últims prové d’una prospecció de camp exhaustiva, les xifres 

obtingudes s’han de tractar amb certa cautela i prevenció. 

En aquest sentit, el procés de recollida d’informació s’ha basat en una cerca exhaustiva 

a la xarxa, cribant les dades aportades per la pròpia regidoria d’educació de 

l’Ajuntament de Barcelona i recorrent a pàgines web i a associacions especialitzades en 

la cura i l’atenció dispensada als infants. 

Les dades aportades fan referència a un moment temporal concret: el mes d’octubre de 

2015. Creiem que és el moment idoni a l’hora de catalogar les iniciatives d’educació i 

acollida a infants de 0 a 3 anys, doncs ja s’ha iniciat el curs escolar i les famílies has pres 

–majoritàriament- les decisions que afecten a la cura dels seus fills. 

Amb tot, el fet de que no existeixi un registre acurat de les iniciatives d’educació i/o 

acollida als infants de 0 a 3 anys, no permet establir de manera categòrica: 

 Si existeixen més iniciatives de les recollides en aquest estudi 

 Si algunes iniciatives han deixat de ser operatives o ho deixaran de ser a curt 

termini (en alguns casos es disposa d’indicis que apunten en aquesta direcció, 

tot i que els autors de l’estudi no poden ratificar-ho concloentment) 

Per altra banda, cal remarcar també que, pel que fa a les llars d’infants concertades i 

privades, se’n coneix amb certesa el nombre de centres, així com la quantitat de places 

que ofereixen, però pel que fa a la resta d’informació rellevant, com ara, el nombre 

d’educadores i la seva formació, l’import de les quotes a pagar per les famílies, la ràtio 

infants / educadora,... hi ha un cert grau d’ostracisme. Tal grau de detall no apareix, en 

general, a la informació de caràcter públic proveïda per aquests centres. 
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De manera resumida, l’oferta de dispositius o iniciatives d’educació i/o acollida a infants 

de 0 a 3 anys a la ciutat de Barcelona, queda recollida en la taula següent. 

TIPOLOGIA 
DEL SERVEI 

CIUTAT 
VELLA 

EIXAMPLE 
SANTS-

MONTJUÏC 
LES 

CORTS 

SARRIÀ-
SANT 

GERVASI 
GRÀCIA 

HORTA-
GUINARDÓ 

NOU 
BARRIS 

SANT 
ANDREU 

SANT 
MARTÍ 

TOTAL 

Escoles 
bressol 
municipals 
(EBM) 2015-
16 

7 8 11 4 6 8 14 13 8 17 97 

Llars 
d’infants 
públiques 
2015-16 

  1     1 1 2 5 

Llars 
d’infants 
concertades 
2014-15 

 6 3  4 1 5 6  6 31 

Llars 
d’infants 
privades 
2014-15 

3 34 18 14 26 11 14 3 15 18 156 

Grups de 
criança (GC) 

 1 1  1 1    1 7 (*) 

Iniciatives 
de criança 
compartida 
(ICC) 

1 1 1   10   2 5 20 

Mainaderes 
a casa (MC) 

 4   4 6 4  7 1 27 (*) 

Ludoteques 
(L) 

 1 1   1     3 

Espais 
infantils (EI) 

1  1 1 1    1 1 6 

GC+ICC+L 1      1   1 3 

ICC+L   2       1 3 

MC+L    1       1 

GC+ICC           2 

GC+L           1 (*) 

TOTAL 13 55 39 20 42 40 38 23 34 53 
362 
(*) 

(*) Hi ha dispositius d’acollida que no tenen una ubicació física definida, doncs estan 

reorientant les activitats a desenvolupar, estant reconstruint els espais a utilitzar, o bé 

perquè les activitats es duen a terme en distints locals o agrupacions. 
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Fets aquests advertiments previs, el quadre anterior permet identificar una distribució 

força irregular de les iniciatives no reglades d’educació i/o acollida a infants entre els 10 

districtes de la ciutat de Barcelona. 

En aquest sentit, el ventall oscil·la entre les 18 iniciatives diferents articulades en el 

districte de Gràcia i les 2 identificades en el districte de Les Corts. Pel que fa a Nou Barris, 

no s’ha trobat cap iniciativa no reglada d’educació i/o acollida a infants de 0 a 3 anys, en 

aquest districte. 

Les iniciatives més esteses són les de mainaderes a cas (també anomenades mares de 

dia) i les de criança compartida amb 27 i 20 casos identificats, respectivament. 

Val a dir que la figura de mainaderes a casa té més flexibilitat geogràfica, doncs els 

serveis oferts es poden prestar a qualsevol barri de la ciutat (on siguin requerits els 

serveis), tot i que la iniciativa es trobi catalogada en el districte on s’ubica l’entitat. 

Un altre element diferenciador a tenir en compte és la diferent cobertura en l’acollida 

als infants que ofereixen les distintes iniciatives. Així, els espais infantils públics i les 

ludoteques són solucions a temps parcial, cobrint un percentatge reduït d’hores. En 

canvi, les mainaders a casa i els grups de criança són alternatives comparables a les 

ofertes per les escoles bressol, pel que fa al nombre d’hores de servei al les famílies. 

Així mateix, és força habitual que una mateixa iniciativa incorpori més d’una tipologia 

de serveis d’educació i/o acollida a infants de 0 a 3 anys, per tal de ser capaços d’oferir 

un servei més ampli i integral als infants i a les seves famílies. En aquest sentit, és força 

comú identificar iniciatives de criança compartida i/o serveis de ludoteca en els centres 

on s’ofereix un servei de grup de criança. 

A la vista de les nombroses iniciatives detectades (una setantena) resulta cabdal 

analitzar-les i tenir-les en consideració a l’hora de planificar els serveis municipals 

d’educació per a infants de 0 a 3 anys. És a dir, no resulta possible tancar els ulls a una 

realitat que cada cop s’imposa més en el conjunt d’opcions que contemplen les famílies 

a l’hora de decidir en quina tipologia de serveis inscriure els seus fills quan els pares, 

mares o tutors s’han d’incorporar al mercat de treball després del permís de maternitat 

/ paternitat o d’un període d’excedència. 
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QUADRE RESUM DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ I ACOLLIDA A INFANTS DE 0 A 3 ANYS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

T IP OLOGIA  D EL SER VEI C IUT A T  VELLA EIXA M P LE
SA N T S-

M ON T JUÏ C
LES C OR T S

SA R R IÀ -SA N T  

GER VA SI
GR À C IA

H OR T A -

GUIN A R D Ó
N OU B A R R IS SA N T  A N D R EU SA N T  M A R T Í TOTAL

Esco les bresso l municipals

(EB M ) 2015-16

7 8 11 4 6 8 14 13 9 17 97

Llars d’ infants públiques 2015-16 1 1 1 2 5

Espais infant ils  (EI)  2015-16 1 1 1 1 1 1 6

IN IC IA T IVES P ÚB LIQUES

R EGLA D ES

8 8 14 5 7 8 14 14 11 20 108

Llars d’ infants co ncertades 2014-

15

6 3 4 1 5 6 6 31

Llars d’ infants privades 2014-15 3 34 18 14 26 11 14 3 15 18 156

IN IC IA T IVES P R IVA D ES

R EGLA D ES

3 40 21 14 30 12 19 9 15 24

Grups de criança (GC ) 1 1 1 1 1 7 (*)

Iniciat ives de criança co mpart ida

( IC C )

1 1 1 10 2 5 20

M ainaderes a casa (M C ) 4 4 6 4 7 1 27 (*)

Ludo teques (L) 1 1 1 3

GC +IC C +L 1 1 1 3

IC C +L 2 1 3

M C +L 1 1

GC +IC C 2

GC +L 1 (*)

IN IC IA T IVES IN F OR M A LS 2 7 5 1 5 18 5 0 9 9 73

TOTAL 13 55 39 20 42 38 38 23 35 53 362 (*)
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QUADRE RESUM DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ I ACOLLIDA A INFANTS DE 0 A 3 ANYS A LA CIUTAT DE BARCELONA (en %) 

TIPOLOGIA DEL 
SERVEI CIUTAT VELLA EIXAMPLE 

SANTS-
MONTJUÏC LES CORTS 

SARRIÀ-SANT 
GERVASI GRÀCIA 

HORTA-
GUINARDÓ NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ TOTAL 

Població objectiu 
(0 a 2 anys) 2429 6073 4478 1939 4208 3122 4036 4376 4030 6513 41204 
% Població 

objectiu 5,90% 14,74% 10,87% 4,71% 10,21% 7,58% 9,80% 10,62% 9,78% 15,81% 100,00% 

EBM 2015-16 7 8 11 4 6 8 14 13 9 17 97 
Llars d’infants 
públiques 2015-
16     1         1 1 2 5 

Espais infantils 
(EI) 2015-16 1   1 1 1       1 1 6 
Llars d’infants 
concertades 
2014-15   6 3   4 1 5 6   6 31 

Llars d’infants 
privades 2014-15 3 34 18 14 26 11 14 3 15 18 156 
Grups de criança 
(GC)   1     1 1       1 7 

Iniciatives de 
criança 
compartida (ICC) 1 1 2     10     2 5 20 
Mainaderes a 
casa (MC)   4     4 6 4   7 1 27 

Ludoteques (L)   1 1     1         3 

GC+ICC+L 1           1     1 3 

ICC+L     2             1 3 

MC+L       1             1 

GC+ICC                     2 

GC+L                     1 

TOTAL 13 55 39 20 42 38 38 23 35 53 362 
% sobre el 
TOTAL 3,65% 15,45% 10,96% 5,62% 11,80% 10,67% 10,67% 6,46% 9,83% 14,89% 362 
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QUADRE RESUM SEGONS TIPOLOGIA DE DISPOSITIUS 

TIPOLOGIA DEL SERVEI CIUTAT VELLA EIXAMPLE
SANTS-

MONTJUÏC
LES CORTS

SARRIÀ-SANT 

GERVASI
GRÀCIA

HORTA-

GUINARDÓ
NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ TOTAL

P o blació  o bject iu (0 a 2 anys) 2429 6073 4478 1939 4208 3122 4036 4376 4030 6513 41204

% P o blació  o bject iu 5,90% 14,74% 10,87% 4,71% 10,21% 7,58% 9,80% 10,62% 9,78% 15,81% 100,00%

D ipo sit ius reglats públics: EB M  i Llars 

d'Infants de la GC  2015-16
7 8 12 4 6 8 14 14 10 19 102

Llars d'infants co ncertades o  privades 

2014-15
3 40 21 14 30 12 19 9 15 24 187

D ispo sit ius alternat ius a temps co mplert  o  

parcial 2015-16
3 7 6 2 6 18 5 0 10 10 67

T OT A L 13 55 39 20 42 38 38 23 35 53 362  

 

QUADRE RESUM SEGONS TIPOLOGIA DE DISPOSITIUS (en %) 

TIPOLOGIA DEL SERVEI CIUTAT VELLA EIXAMPLE
SANTS-

MONTJUÏC
LES CORTS

SARRIÀ-SANT 

GERVASI
GRÀCIA

HORTA-

GUINARDÓ
NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ TOTAL

P o blació  o bject iu (0 a 2 anys) 2429 6073 4478 1939 4208 3122 4036 4376 4030 6513 41204

% P o blació  o bject iu 5,90% 14,74% 10,87% 4,71% 10,21% 7,58% 9,80% 10,62% 9,78% 15,81% 100,00%

D ipo sit ius reglats públics: EB M  i Llars 

d'Infants de la GC  2015-16
6,86% 7,84% 11,76% 3,92% 5,88% 7,84% 13,73% 13,73% 9,80% 18,63% 100,00%

Llars d'infants co ncertades o  privades 

2014-15
1,60% 21,39% 11,23% 7,49% 16,04% 6,42% 10,16% 4,81% 8,02% 12,83% 100,00%

D ispo sit ius alternat ius a temps co mplert  o  

parcial 2015-16
4,48% 10,45% 8,96% 2,99% 8,96% 26,87% 7,46% 0,00% 14,93% 14,93% 100,00%

T OT A L 3,65% 15,45% 10,96% 5,62% 11,80% 10,67% 10,67% 6,46% 9,83% 14,89% 101,69%  
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Els quatre quadres anteriors recullen la mateixa informació en diferents nivells 

d’agregació de les dades. 

En concret, s’analitza el nombre de dispositius d’educació i/o d’acollida a infants de 0 a 

3 anys, per districtes. Donat que no coneixem el nombre de places ofertes per a 

cadascun dels dispositius identificats (exceptuant en el cas de les escoles bressol 

municipals i de les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya), les úniques 

comparacions que podem fer són les que es basen en el percentatge de dispositius per 

districte en funció de la població de 0 a 3 anys resident en cadascun d’ells. 

Des d’aquesta perspectiva, es poden posar de relleu els següents resultats: 

 En només tres districtes, Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí, el percentatge de 

dispositius és inferior al percentatge d’infants de 0 a 3 anys que hi resideixen. És 

a dir, i a tall d’exemple, mentre que a Ciutat Vella hi resideix el 5,9 % dels infants 

de 0 a 3 anys empadronats a la ciutat de Barcelona, només es localitzen en 

aquest districte el 3,65% dels dispositius (reglats i no reglats) d’acollida d’infants 

existents a la ciutat. En els altres 8 districtes, el percentatge de centres és 

superior al de la població de 0 a 3 anys resident. 

 En el districte de Gràcia, el percentatge de dispositius identificats és molt 

superior al percentatge de població en edat de ser-hi acollit. Al fil de l’afirmació 

anterior, convé tenir present que moltes de les iniciatives no reglades acullen 

infants de 0 a 6 anys (fins a l’inici de l’etapa d’escolarització obligatòria). 

 La presència de dispositius no reglats és inversament proporcional a la cobertura 

de serveis d’educació i acollida públics, en relació al percentatge de població de 

0 a 3 anys. L’únic districte en el que això no passa, és a dir, en el que la manca de 

cobertura pública no és cobreix amb iniciatives no reglades, és el districte de Les 

Corts. 

 Així mateix, com menor és la presència de llars d’infants privades o concertades 

en un districte, major és el nombre d’iniciatives no reglades que hi fan acte de 

presència. 

Òbviament, aquest exercici és molt superficial i l’ideal fora replicar-lo amb informació 

sobre el nombre de places ofertes en cadascun dels centres analitzats. Això és 

pràcticament impossible d’aconseguir en el cas de les iniciatives no reglades. 

Els quatre quadres següents (pàgines 64 a 67) resumeixen la informació recavada al 

voltant de les iniciatives no reglades d’educació i/o acollida d’infants identificades a la 

ciutat de Barcelona. La separació de les dades en quatre quadres s’ha realitzat de cara a 

optimitzar-ne la presentació de les mateixes. 
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En total, i en base als resultats de la recerca i de l’anàlisi efectuades durant el mes 

d’octubre de 2015, s’han identificat un total de 69 iniciatives diferents. 

La informació recollida en els quadres següents prové d’un exhaustiu buidat de les fonts 

de dades de caràcter públic i/o de les visites efectuades a alguns centres. Amb tot, tal i 

com es pot constatar a la vista dels quadres, la informació disponible no és ni completa 

ni plenament fiable. A més a més, tal i com s’ha advertit prèviament, algunes de les 

iniciatives descrites es troben en fase de canvi (d’ubicació, dels serveis proveïts, de 

forma jurídica,...) i d’altres poden haver deixat de ser operatives. 

Amb tot, s’ha intentat aportar llum sobre una sèrie de variables que es contemplen com 

a rellevants en el moment de catalogar la provisió del servei ofert. Així, les variables 

analitzades han estat: 

 Nom de la iniciativa d’educació i/o acollida d’infants. 

 Districte d’ubicació. 

 Tipologia o tipologies del/s servei/s ofert/s (tot i distingint entre 4 categories 

distintes que no són, en cap cas, mútuament excloents). 

 Nombre d’educador/es. 

 Nivell formatiu del/s de la/es educador/s/a/es. 

 Nombre de famílies inscrites / nombre d’infants admesos. 

 Edat mínima i màxima dels infants inscrits. 

 Grau d’implicació de les famílies en l’educació i/o acollida dels infants. 

 Característiques de l’espai (o espais) on es desenvolupa el servei d’educació i/o 

acollida d’infants. 

 Horari del servei ofert. 

 Flexibilitat de l’horari. 

 Calendari. 

 Informació referida als àpats. 

 Ràtio infants / educador/a. 

 Preu del servei (tarifa mensual, mentre s’està inscrit en el servei). 

Tal i com es pot apreciar a simple vista, no es disposa d’informació plena per a totes les 

variables considerades. El fet d’haver de recórrer a fonts d’informació públiques 

(pàgines web, fòrums especialitzats, publicacions de les associacions,...) i no sempre 

degudament actualitzades, ha fet impossible completar els quadres. 

Convé remarcar, un cop més, que les iniciatives no reglades d’educació i/o acollida 

d’infants són cada cop més demandades per la societat que les acull i responen a 

necessitats canviants i, per tant, s’adapten fàcilment als canvis de paradigma. 
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Per això, els quadres anteriors tenen una validesa limitada i afitada en el temps.  És a 

dir, poden esdevenir obsolets a curt termini. En aquest sentit, fora convenient disposar 

de fonts d’informació fiables i estables en el temps de tota aquesta tipologia 

d’iniciatives. 

Una de les recomanacions que es recullen en la part final d’aquest informe fa referència 

a tal necessitat: la de crear i mantenir actualitzat un registre dels serveis no reglats 

d’educació i/o acollida d’infants, bé amb finalitats purament informatives, bé amb 

objectius de més llarg recorregut polític (com ara, el suport a determinades iniciatives, 

la reglamentació del sector,...). 
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La Magarrufa 
Ciutat 
Vella 

  X   1    1 3 Sí  
Espai 
públic 
cedit 

9:00-15:00      

La Marelle 
Ciutat 
Vella 

 X X  X     1,33 6   Local M-T Sí   5  

Pequeñas 
miradas madre 
de día 

Ciutat 
Vella 

   X X 1 1FS  5 1 4   
Casa 

particular 
9:00-14:30 Sí  Set-Jul 5  

Creciendo Juntos 
Barcelona 

Eixample    X  2 o 3 2 FS   1 6   Local Flexible    4 o 5 
11,5-

21,25€
/hora 

El Hogar del 
Peque 

Eixample    X  1   4 o 5 0,33 3   
Casa 

particular 
Matí-Tarda      

Espai Melic Eixample   X   1   11 1 3 Sí 10 
Local 
cedit 

9:00-14:30 Sí  Set-Jul   

La Casa de Ana. 
Mares de dia 

Eixample    X  2 1FS       
Casa 

particular 
    4  

L'Ombeliqo Eixample  X                   

Mamacomtu Eixample    X  1    0,33 3   
Casa 

particular 
    3  

Mares, Pirates i 
Princeses / 
Enxaneta 

Eixample 
Escoleta en 
construcció 

   X 3    1,5 6   Local       

Xicalla Grácia  X X   3    2 6   Local     7  

Acompanyant 
petits tresors 

Gràcia    X  1 1FS       
Casa 

particular 
    4  

Corazoncito de 
León 

Gràcia Inactiu  X      5    2      5  

Eins Zwei Drei Gràcia 
Evolució cap 
a guarderia 

privada 
 X   3 3FS   0,33 3   Local 8:30-17:00  E-B Set-Jul  

390-
540 

El Niu del Baobab Gràcia    X   1FS  4 0,33 3   
Casa 

particular 
    4  

Els Pinyons Gràcia   X   1   10 1 2,5  2 Local 9:30-14      

Espai 
Somiatruites 

Gràcia  X                   
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La Casa de Alba Gràcia    X  1 1FS       
Casa 

particular 
8:30-15:30 Sí   4  

La Caseta Gràcia 
Llar 

d'infants 
privada 

 X   4 4FS  24 2 6    9:00-14:30      

La Mainada Gràcia   X   2   13 2 3,5   Local 9:30-14:30    6 o 7  

La Melica Gràcia     X     2           

Mamá Canguro 
Madre de dia 

Gràcia    X      0,33 3   
Casa 

particular 
8:30-16:30  E-D-B  3 a 5  

Mamas graciosas Gràcia 

Criança 
compartida 

en 
construcció 

X X           Local       

Manada Gori 
Gori 

Gràcia   X   1   10   Sí 2 Local       

Minhocas Gràcia   X   1   7 3 4  1  10:00-16:00      

Ninos Gràcia   X   2 2FS       Local M-T Sí   6  

Parauletes 
d'amor 

Gràcia    X  2 1FS       
Casa 

particular 
      

Pescallunes grup 
de criança 

Gràcia 
En 

construcció 
 X   1    1   2 Local     3,3  

Petita Miranda Gràcia   X       2 6 Sí         

Sofia Castelló Gràcia    X  1 1FS       
Casa 

particular 
 Sí     

Aupa: 
Mater/Escoleta/L
ulab 

Horta 
Guinardó 

 X X  X   Sí  -/1/- -/-/-    
-/9:00-
16:30/- 

 -/E, B/-    

La Casa de los 
Peques 

Horta 
Guinardó 

   X  1        
Casa 

particular 
      

La Caseta Blava 
Horta 

Guinardó 
   X  1 1FS       

Casa 
particular 

    3 o 4  

Llar la Fera 
Horta 

Guinardó 
   X  1 1FS       

Casa 
particular 

    3  
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Lola Villanueva 
Horta 

Guinardó 
   X  1        

Casa 
particular 

      

Mireia Lanaspa N.D.    X  1    0,33 3   
Casa 

particular 
      

Els nanets del 
Congrés 

Sant 
Andreu 

   X  1 1FS  4 0,33 3   
Casa 

particular 
 Sí E    

Iolanda Rincón 
Sant 

Andreu 
En 

construcció 
  X  1        

Casa 
particular 

    3  

Les Nòmades 
Sant 

Andreu 
Escola 

cooperativa 
 X   4 4FS       Local       

Mares de dia 
Miau 

Sant 
Andreu 

   X  2    0,33 3   
Casa 

particular 
 Sí   4  

Maria Cespedes 
Sant 

Andreu 
En 

construcció 
  X  1        

Casa 
particular 

    3  

Mireia Martinez 
Sant 

Andreu 
   X  1        

Casa 
particular 

 Sí     

Monliliput 
Sant 

Andreu 
  X   4 4FS   0,33 3 Sí  Local       

Mònica Martinez 
Sant 

Andreu 
   X  1        

Casa 
particular 

    3  

Ruth Pérez 
Sant 

Andreu 
En 

construcció 
  X  1        

Casa 
particular 

    3  

Aigua 
Sant 
Martí 

  X       0 6 Sí  Local Tardes    7  

Bosque de 
Caracolas 

Sant 
Martí 

  X   1  Sí 6 1,5 3 Sí 1 Local 9:30-14:30      

Cipí 
Sant 
Martí 

 X    4 2 FS  9 0,66 3 Sí   9:00-15:00    3  

Circ de Puces 
Sant 
Martí 

  X   2 o 3 1 FS  14 2 6   Local 9:00-15:00    7  

Escoleta dels 
Encants 

Sant 
Martí 

Iniciativa a 
partir Escola 

Encants 
 X       1 3   Local 9:00-15:00      

El Niu del Kinder 
Sant 
Martí 

Llar 
d'infants 
privada 

 X   15    0,66 6    8:00-18:30    3  

Llum de la Vila 
/Espai Petits 

Sant 
Martí 

  X  X     0,5 3 Sí  Local 9:00-15:00 Sí  Set-Jul 4 
460€/
mes 
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Pollicino 
Sant 
Martí 

   X          
Casa 

particular 
      

Xantala 
Sant 
Martí 

 X X  X     2 6    
11/9:00-

14:30 
   7  

Babàlia 
Sants 

Montjuic 

Part Ateneu 
Cooperatiu 

La Base 
 X  X 2    1    Local M-T      

el Monstre de 
Paper 

Sants 
Montjuic 

    X                

El Tatanet Sants 
Sants 

Montjuic 
  X   3 1FS   2 6   Local     6  

Petit Molinet 
Sants 

Montjuic 
  X       1 4 Sí   9:00-15:00      

Tata Inti 
Sants 

Montjuic 
 X   X 3  Sí 21 2 6   Local M-T   Set-Juliol 7 

250-
330 

Aúpali 
Sarrià-St 
Gervasi 

 X            Local       

Crezco Jugando 
Sarrià-St 
Gervasi 

   X  1    2 3   
Casa 

particular 
9:00-15:00 

Cangur 
T 

  4  

Lampantin Hogar 
de Crianza 

Sarrià-St 
Gervasi 

   X  1 1FS   0 3   
Casa 

particular 
      

Mare de dia de 
petites grans 
persones 

Sarrià-St 
Gervasi 

   X  1 1FS       
Casa 

particular 
      

Mont Menut 
Sarrià-St 
Gervasi 

Fusió amb 
Acompanya
ment Petits 

tresors 

  X          
Casa 

particular 
      

Escoleta El Sol A fixar 
En 

construcció 
    2  Sí 10 a 12 1 3          

Espaido   X        0 2          

Fundación 
Bonobo 

  X     3FS              

La Cuca  
En re- 

construcció 
X   X                

Terra d'Art  
En 

construcció 
                   

*Nombre d’educadors/es amb formació superior. 
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5. TREBALL DE CAMP 

Després de l'exhaustiva prospecció i de la corresponent caracterització de les diferents 

tipologies de dispositius i propostes d'educació i/o acollida, no reglats, per a infants de 

0 a 3 anys a la ciutat de Barcelona, la present secció complementa aquest mapa de 

serveis amb l'anàlisi específica i particular d'alguns d'aquests arranjaments, així com del 

perfil dels seus usuaris. 

Així, un cop recavada la informació sobre les iniciatives no reglades que, en matèria 

d'educació i/o acollida d'infants, es poden trobar a Barcelona, es planteja la realització 

d'un treball de camp que permetés recollir informació a dos nivells del total de 69 

iniciatives localitzades: 

 L'aportada pels promotors i/o responsables de tals iniciatives. 

 L'aportada pels pares, mares i/o tutors dels infants inscrits en tals serveis. 

Amb aquest doble objectiu en ment, es prepararen dos formularis, un dirigit a la persona 

(o persones) responsable del servei d'educació i/o acollida i un altre adreçat a les 

famílies (recollits a l'ANNEX 1, Annex 1.1 i Annex 1.2, respectivament). 

El procediment seguit pels investigadors va passar per emplenar el primer formulari en 

el decurs de l'entrevista mantinguda amb la persona responsable del servei visitat i que 

s'havia ofert a participar activament en el treball de camp. Els formularis adreçats a les 

famílies es deixaven al responsable del servei d'educació i/o acollida per tal de que els 

fes arribar a les famílies dels infants inscrits, amb l'objectiu de que -de forma anònima i 

totalment voluntària- els poguessin emplenar. Des d'ESCI-UPF es va organitzar el servei 

de recollida de les enquestes un cop el responsable del servei va creure convenient 

finalitzar el procediment (bé perquè ja havien donat resposta totes les famílies, bé 

perquè ja havia expirat el termini temporal destinat a tal activitat). 

Abans de tractar la informació recollida en el decurs de les visites als centres, convé 

prestar atenció a les limitacions associades a l'estudi de camp. 

En primer lloc s'analitzarà el procés de mostreig seguit a l'hora d'identificar els centres 

a visitar. En aquest sentit, es volia respectar una doble premissa: que hi hagués 

representació de tota la tipologia de dispositius identificats a la ciutat de Barcelona 

(grups de criança, iniciatives de criança compartida, mainaderes a casa / mares de dia, i 

ludoteques12) i, per altra banda, que hi hagués representativitat territorial (és a dir, que 

es visitessin centres ubicats en els diferents districtes de Barcelona). 

                                                                                       
12 En alguns casos, coincidien més d'una tipologia de serveis en una mateixa iniciativa. 
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Com a resultat d'aquest procés de selecció, es varen identificar un total de 17 dispositius 

susceptibles de formar part del treball de camp. La selecció d'aquesta mostra pretenia 

garantir la representativitat del conjunt, tant pel que fa a la tipologia del servei o serveis 

proposats, com del districte d'ubicació. 

Durant la tercera setmana del mes d'octubre de 2015 es va enviar un correu electrònic 

(el text dels correus enviats es troba recollit a l'ANNEX 2, Annex 2.1) a les adreces 

electròniques de contacte (obtingudes de les pàgines web de les pròpies iniciatives 

d'educació i/o acollida d'infants) als 17 serveis que es volien visitar. En aquest correu es 

presentaven els objectius de l'estudi i s'adjuntava una carta explicativa de l'encàrrec que 

ens ocupa, signada per l' aleshores Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, el 

senyor Raimundo Viejo (veure Annex 2.2) i es demanava la col·laboració dels centres de 

cara al desenvolupament del projecte. 

Malauradament, la resposta a la petició de col·laboració va ser força minsa: de les 17 

peticions de visita, només 9 entitats van respondre als nostres requeriments (les altres 

7 no varen tan sols contestar al correu recordatori enviat 8 dies després del primer). 

Arribats a aquest punt, convé remarcar que, tal i com s'ha posat de manifest 

anteriorment, potser algunes de les iniciatives han deixat de ser operatives o han canviat 

de responsable sense modificar les dades de contacte.13 Així mateix, algunes iniciatives 

podrien trobar-se de ple dins el que s'anomena l'economia submergida i que, en 

conseqüència, evitin col·laborar en la realització del treball de camp per evitar-se 

problemes. 

Així mateix, la percepció de l'estudi com a un encàrrec institucional i oficial des de la 

Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, pot haver condicionat la taxa de 

resposta dels centres contactats, en un moment de canvi de lideratge polític i en el que 

s'obren noves expectatives de regularització per als responsables i usuaris d'aquests 

serveis no reglats. De fet, un dels elements que cal tenir present és la diferent concepció 

del servei ofert que tenen les distintes iniciatives visitades. Així, mentre que la majoria 

de centres no dubten en incloure's dins la categoria de servei educatiu tot i manifestant, 

també, la prestació de serveis de caire social, d'altres s'autocataloguen - taxativament- 

com a servei social. Els investigadors consideren que aquesta autodefinició com a 

prestadors de serveis socials pretén facilitar la possibilitat d'emergir com a servei reglat 

o reconegut per part de l'administració. 

                                                                                       
13 Cal tenir present que alguns serveis d'educació i/o acollida d'infants com ara les iniciatives de criança 
compartida, involucren de manera directa als pares dels nens acollits i, per tant, quan aquests deixen el 
grup per integrar-se en centres educatius per a infants de 3 anys o més (educació infantil o primària), els 
pares, mares i/o tutors deixen de formar part activa del servei. 
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En aquest ordre de coses, de les 9 entitats que van respondre als nostres correus, 

algunes van mostrar les seves reticències a rebre la visita dels investigadors i a participar 

en el treball de camp associat a l'estudi.14 Finalment, es va acabar visitant un total de 5 

iniciatives que, malgrat tot, recullen totes les diferents tipologies de serveis. 

A la vista de les consideracions anteriors i de les reticències manifestades per alguns 

responsables dels serveis, en totes les visites realitzades es va garantir l'anonimat dels 

centres inclosos en el treball de camp, així com la confidencialitat de les dades 

aportades. Amb tot, es pot assenyalar que dos dels centres visitats estan ubicats a Ciutat 

Vella, un al districte de Gràcia, un a l'Eixample i un altre a Sants-Montjuïc. Per tant, hi ha 

districtes que van quedar sense representació a efectes del treball de camp. 

Tot seguit es presenten els principals resultats derivats del mateix. 

 

5.1. Caracterització dels centres visitats. 

Tal i com s’ha apuntat anteriorment, el treball de camp i la informació recollida de les 

visites als centres s’ha estructurat en dues etapes i vessants diferenciades. La primera, 

presentada en aquesta secció, amb un responsable del centre i a partir d'un guió 

predeterminat, ha permès un coneixement intens tant de les característiques com de la 

tipologia i del funcionament dels serveis prestats (veure el buidat d’aquests 5 

qüestionaris a l’Annex 3).  

Tot seguit es presenten, a mode de píndoles, els principals resultats transversals derivats 

de les visites als centres. 

 Totes les visites s’han pogut concertar amb persones directament responsables 

del servei, ja fos en categoria de propietaris, impulsors o gestors del servei.  

 Amb les 5 visites s’han pogut copsar les idiosincràsies de les diferents tipologies 

o opcions caracteritzades a la secció 2.2.: grups de criança vinculats a escoles 

lliures, unitats de criança compartida, mainaderes a casa i ludoteques, tant pel 

que fa referència als serveis oferts i als aspectes educatius o pedagògics com als 

sistemes organitzatius seguits. 

 Davant la disjuntiva d'emmarcar els serveis proposats dins de l'àmbit educatiu o 

social, la iniciativa més formal, descrita i qualificada com a projecte d’educació 

lliure s'ha catalogat com a servei educatiu. La proposta menys reglada de criança 

compartida s’ha etiquetat com a servei social. La resta d’iniciatives, tret d'una 

                                                                                       
14 De fet, en dos dels casos es va mantenir una llarga entrevista telefònica amb la persona responsable del 
servei, amb l'objectiu d'explicar i justificar la seva postura contrària a la participació en el treball de camp. 
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que ha declinat contestar, consideren que el servei prestat entra tant en l’àmbit 

educatiu com en el social.  

 Malgrat només 1 de les persones responsables entrevistades posa de manifest, 

i de manera inequívoca, el vessant educatiu del servei prestat, totes apunten 

com a element de qualitat la seva proposta educativa o pedagògica, força 

uniforme entre les diferents iniciatives, basada en l’acompanyament respectuós 

a l’infant i sovint associada a ràtios infants/educadors reduïdes. Igualment, una 

participació i implicació dels pares o tutors en aquest acompanyament, més o 

menys activa, es menciona de manera recurrent com un tret de qualitat 

diferencial de les respectives propostes. 

 Tret d’un centre amb una trajectòria més dilatada, totes les iniciatives visitades 

són de creació força recent (5 o menys anys). 

 Cap de les propostes entrevistades acull infants menors a 1 any. De fet, el mínim 

d’edat per a l’admissió en totes ve determinat per l’autonomia motora de 

l’infant, al voltant de l’any d’edat (bàsicament, es sol requerir que sàpiga 

caminar). L'edat màxima oscil·la entre els 3 i els 6 anys. En alguns casos, es 

comenta explícitament el desig de posposar al màxim la incorporació de l’infant 

a l'educació reglada. 

 Els centres avaluats tenen dimensions diferents, tant pel que fa al nombre 

d’infants acollits, i conseqüentment d'educadors, com en la superfície dels espais 

habilitats. Amb tot, preserven una ràtio infants/educadors que hom podria 

qualificar com a reduïda i que es mou entre 4 i 7 infants a càrrec d’un adult.  

 Es detecta una alta formació - qualificació acadèmica dels educadors. En aquest 

sentit, a partir de les entrevistes realitzades es constata que molts compten amb 

una titulació superior, tot i que no necessàriament en l'àmbit de l'educació. 

Igualment, es confirma una elevada conscienciació envers la necessitat del 

reciclatge permanent i la formació continua, ara sí, en l'àmbit educatiu. Cal 

esmentar que la proposta de criança compartida avaluada és la única que no 

encaixa amb aquest patró, en substituir la formació de base de l’educador – 

acompanyant per la seva experiència amb infants.   

 Les opcions d'horaris són essencialment reglades i de matins, arribant a migdies 

o a primera hora de les tardes. Tot i que es manifesta una elevada flexibilitat tant 

en l'entrada com a l'hora de la recollida dels infants, les propostes més reglades 

requereixen una major adaptació a les franges horàries acordades.  

 El servei de mainaderes a casa entrevistat no ofereix activitats fora de l'horari 

pactat més enllà de serveis de cangur. El grup de criança es planteja 

l'organització de tallers d'interès pel col·lectiu en el futur. La resta de centres 

ofereixen un ampli ventall d'activitats compartides entre pares i infants (tallers 

de temàtiques variades, ludoteca, serveis de cafeteria, ...) en horaris de tardes.  
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 En tots els casos, es segueix el calendari escolar en quant a les festivitats. De 

manera generalitzada, però, els centres romanen oberts tot l'any de setembre a 

juliol;  cal apuntar com a excepció un centre que  durant el mes de juliol manté, 

o no, la seva activitat en funció de les necessitats dels pares.  

 En relació al servei d'àpats, de manera generalitzada (hi ha l'excepció d'un centre 

que prepara el servei de dinar ecològic per a tots els infants) l'esmorzar, el dinar 

i, eventualment, el berenar són proveïts directament per les famílies; en el cas 

del grup de criança compartida, hi ha rotació amb freqüència setmanal en la 

preparació del menjar per a tots els infants. Per la mainadera a casa, el sistema 

de rotació no ha funcionat prou bé i s'ha descartat. 

 Les tarifes de les diferents opcions analitzades són força dispars. En el cas del 

grup de criança, la persona entrevistada no declara el cost en el que incorren les 

famílies, tot i que apunta a que és l'associat estrictament al pagament de les 

despeses de material, les assegurances i la contractació de l'acompanyant. A 

partir de les enquestes retornades per les famílies usuàries, es pot inferir que el 

cost anual d’aquesta proposta d’acollida oscil·la entre els 1430 i els 1870€. Pel 

que fa a la mainadera a casa, el cost anual per infant es situa en 3300€ (en horari 

de 9:00 a 14:30 i sense àpats). La proposta dels grups de criança associades a 

escoles lliures es situa entre els 3630€ anuals (en horari de 9:00 a 15:00 i sense 

àpats) i els 5720€ anuals (en horari de 9:00 a 17:00 i amb dinar inclòs). Finalment, 

el cost de la llar d'infants privada amb criança compartida es situa en els 5060€ 

anuals (en horari de 9:00 a 14:30 sense àpats).  

 La situació laboral dels educadors – acompanyants varia molt per a les distintes 

iniciatives contactades. Així, el servei de mares de dia opera en règim d’autònom; 

la unitat de criança compartida té contractada l’educadora; un dels  grups de 

criança que opera en forma d’escola lliure estableix una relació contractual amb 

les educadores, mentre l’altre es troba en transició des del voluntariat cap al 

règim d’autònoms; finalment, la llar d’infants constituïda com a cooperativa 

aplega les 4 sòcies com a cooperativistes. 

 Totes les propostes entrevistades contracten assegurances de responsabilitat 

civil per a les educadores, els infants i l’espai.  

 El sistema habitualment emprat per donar-se a conèixer es fonamenta en el 

boca-orella, eventualment recolzat per promoció a Internet en webs i fòrums 

especialitzats.  

 Les preocupacions derivades de l’activitat que manifesten els diferents 

entrevistats sovint enllacen amb les peticions a l’administració. En primer lloc, el 

poc coneixement de la societat de les iniciatives menys formals apareix de 

manera recurrent. Associat a aquesta manca de visualització, es comenta la 

necessitat de tenir un marc regulatori que doni cabuda i emparament legal a 

aquest tipus d’iniciatives. També es reclama la possibilitat d’accedir a ajuts de 
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l’administració i, fins hi tot, s’apunta que un major recolzament financer podria 

suposar un alleugeriment de la demanda de noves places en les EBM. 

 

5.2. Caracterització de les unitats familiars usuàries dels serveis. 

En la segona fase del treball de camp s'ha demanat la col·laboració dels pares o tutors 

com a usuaris del servei. Així, s’ha pretès recollir informació socioeconòmica de les 

unitats familiars i s’ha demanat tant la percepció de les característiques del servei 

escollit com la importància de diferents aspectes en el procés de decisió del servei. Cal 

afegir que en 3 dels centres visitats s’ha demanat informació addicional referida al perfil 

sociolaboral dels usuaris. 

El qüestionari adreçat als tutors es va dissenyar amb la idea de poder copsar al màxim 

les diferents percepcions i disparitats de criteris de les unitats familiars, sense 

tabulacions ni condicionants però pensant en que hi hauria una major taxa de resposta. 

En aquest sentit, cal posar de manifest que l’aproximació a les famílies ha estat possible, 

únicament, a través dels responsables entrevistats durant la primera fase del treball de 

camp.  Certament, aquest acostament ha condicionat el grau de retorn (els qüestionaris 

han estat lliurats i recollits pel responsable de centre si i quan aquest ho ha considerat 

pertinent). Així, dels 5 centres visitats només s’ha pogut recollir informació, i amb taxes 

de participació molt dispars de les famílies, de 4 iniciatives (veure el buidat de les 

enquestes per a aquests 4 centres a l’Annex 3).  

Centre 
Taxa de  

resposta / participació 

Centre 1 (Mainaderes a Casa) 100,0 

Centre 2 (Criança compartida) 36,4 

Centre 3 (Grup de criança amb servei de guarderia) 23,1 

Centre 4  (Grup de criança educació lliure) 26,1 

Centre 5 (Llar d’infants privada) - 

 

A continuació es presenten les principals conclusions que es deriven de l’anàlisi i de la 

tabulació dels qüestionaris. Amb tot, a la vista de la minsa taxa de resposta, cal llegir-les 

amb la màxima cautela i no considerar-les com a resultats generalitzables sinó com a 

il·lustracions de realitats puntuals. 

Considerant els qüestionaris retornats, pel que fa referència a les característiques 

sociolaborals dels pares o tutors dels infants atesos per la mainadera a casa i pel grup 

de criança amb servei de guarderia, tot i que en molts casos no es completa la 

informació,  es relacionen a continuació els aspectes que cal destacar. 
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 El rang d’edat és força ampli (36-46 i 31-48, respectivament). 

 Tots els tutors tenen un nivell d’estudis superior. 

 Hi ha un predomini d’ocupacions en el sector terciari. 

 Es recull una altíssima representació d’unitats familiars en que un o ambdós 

tutors són estrangers. 

A continuació es presenten les principals característiques de les famílies usuàries 

d’alguna de les 4 tipologies de serveis pels que s’han recollit enquestes. 

 Destaca la diversitat de models de famílies usuàries: matrimonis, parelles de fet 

o famílies homoparentals. 

 Es constata el predomini d’un únic fill per unitat familiar.  

 En força casos, la mare té una jornada laboral reduïda o a temps parcial. 

De manera general, i en relació a les valoracions qualitatives en les diferents dimensions 

referides al servei escollit per part de les unitats familiars enquestades, predomina l’alta 

satisfacció. Atesa la baixa taxa de resposta, per tal de poder extreure’n conclusions, 

s’han categoritzat les percepcions qualitatives de cada llar entrevistada en 5 possibles 

nivells quantificats de 1 a 5 i, posteriorment, s’han traslladat a una escala de 1 a 10 

d’acord a les següents accepcions: 

1.0 - Dolent, insuficient. 

2.0 - Millorable. 

3.0 - Bé, bo, adequat, correcte, raonable, moderat, suficient, habitual. 

4.0 - Molt bé, alt, elevat. 

5.0 - Excel·lent, genial, immillorable, total, extraordinari, fantàstic, perfecte. 

Tot seguit es presenten els promitjos construïts per a cadascun dels 4 centres pels que 

s’han recollit respostes. Per tal de poder referenciar les diferents valoracions, s’inclouen 

també els resultats presentats a l’informe “Indicadors de Qualitat per a les Escoles 

Bressol de Barcelona”, obtinguts de l’explotació de les 2.344 enquestes de satisfacció i 

que es van recollir sobre les 8.013 potencials famílies amb nens escolaritzats dins del 

sistema de 95 Escoles Bressol Municipals durant el curs 2013-2014. La darrera columna 

relaciona el percentatge d’incidència de cada dimensió, a mode d’impacte o contribució, 

sobre la satisfacció global i calculat en el mateix informe. 
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VARIABLES 
Mitjana 
Centre 1 

Mitjana 
Centre 2 

Mitjana 
Centre 3 

Mitjana 
Centre 4 

Promig 
Mitjana 

enquesta 
satisfacció IMEB 

Contribució (%) sobre 
satisfacció global 

Atenció dispensada a l’infant 8,7 9,6 8,7 7,7 8,68 8,85 30,7 

Preus / tarifes - 8,3 6,0 6,0 6,77   

Horaris - 9,0 6,0 6,0 7,0 7,99 - 

Calendari - 6,0 8,0 7,0 7,0 7,62 2,2 

Flexibilitat 7,5 9,0 7,3 6,6 7,6 7,74 - 

Proximitat geogràfica - - - - -  - 

Instal·lacions - 7,0 7,3 7,3 7,20 8,69 18,1 

Qualitat 8,0 8,0 8,0 7,7 7,93   

Qualitat / Preu - 9,3 7,5 7,8 8,20 8,05 5,8 

Seguretat 6,5 7,0 7,3 7,3 7,03   

Formació educadors/es - 8,0 8,0 8,4 8,13   

Comunicació amb el centre 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,54 21,5 

Comunicació amb altres famílies 7,0 9,0 6,6 7,3 7,5   

Participació en activitats - 8,6 7,0 7,3 7,63 7,29 6,0 

Serveis complementaris (alimentació) - - - - - 8,55 4,3 

Satisfacció amb el servei rebut (global) 8,7 10,0 8,0 7,6 8,58 8,54  

 

Novament, abans de qualsevol interpretació dels resultats, cal posar sobre la taula la 

reduïda participació i, per tant, l’escassa representativitat aconseguida. Malgrat tot, es 

relacionen a continuació les principals conclusions que se’n poden extreure. 

 Resulta destacable que, en promig, les mitjanes de totes les dimensions 

comparables analitzades es situïn per sota de les tabulades en l’enquesta de 

satisfacció de les EBM amb l’excepció de la ràtio qualitat – preu, la participació 

en activitats i, marginalment, la satisfacció envers el servei rebut. Aquesta 

evidència resulta més xocant si es té en compte que més del 60 per cent de les 

unitats familiars enquestades manifesten que no van intentar formalitzar una 

matrícula en una EBM o en una llar d’infants privada o concertada i, per tant, 

que el servei escollit i que estan avaluant ha resultat ser la seva primera opció. 

Cal apuntar però que aquestes mitjanes es veuen especialment afectades a l’alça 

per la contribució del segon centre (criança compartida). Sense la corresponent 

aportació, els promitjos de totes les dimensions estan per sota de manera 

inequívoca. 

 L’aspecte que segons es detectava a l’informe contribueix amb un major 

percentatge a la satisfacció global (atenció dispensada a l’infant) es valora pel 

primer (mainaderes a casa) i pel tercer centre (grup de criança amb servei de 

guarderia) en paràmetres homologables a les EBM. Tot i que la taxa de resposta 

és significativament baixa, és el quart centre (grup de criança amb escola lliure) 

el que obté una valoració inferior. En sentit contrari, la iniciativa de criança 
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compartida és valorada molt per sobre de tota la resta de centres visitats i també 

de l’equivalent a les EBM.  

 El segon aspecte amb major pes en la construcció de la satisfacció global (la 

comunicació amb el centre) obté una qualificació força alta (8,0) però 

lleugerament inferior a la recollida per a les EBM. 

 Indubtablement, amb gairebé un punt i mig per sota, les instal·lacions dels 

centres avaluats resulten pitjor valorades. 

 L’enquesta de satisfacció a les llars usuàries de les EBM recopilava valoracions 

de la qualitat en relació al preu mentre que els qüestionaris han recollit opinions 

dels 2 aspectes per separat. A fi de comparar-los, i pels 3 serveis pels que ha estat 

possible fer-ho, s’ha construït la ràtio qualitat / preu. La valoració dels centres 3 

i 4 es situa per sota de l’enregistrat en el promig de les EBM. En sentit contrari, 

el centre de criança compartida valora aquesta proporció excel·lentment bé. 

 Aspectes que hom esperaria haurien de ser molt importants i apreciats per les 

famílies que opten per tipologies de serveis no reglats no resulten especialment 

ben valorats. De manera general, els horaris, el calendari i la flexibilitat resulten 

menys ben parats que a les EBM. Apuntar com a excepció que en el cas del centre 

3, el calendari apareix com a un element força ben valorat. La flexibilitat i els 

horaris són també molt valorats en la iniciativa de criança compartida. 

 Tot i la impossibilitat de referenciar-ho respecte a l’enquesta a les famílies de les 

EBM, cal esmentar la relativa baixa valoració de la seguretat. 

 Igualment, destaca una pitjor apreciació en la comunicació amb les famílies; 

l’excepció novament cal trobar-la en el centre de criança compartida.  

 Cal apuntar la molt bona, i força homogènia, valoració de la formació de les 

educadores.  

 Finalment, i com a pregunta de síntesi, la satisfacció amb el servei rebut resulta 

clarament més ben puntuat en el segon centre (criança compartida). Pel primer 

centre avaluat (mainaderes a casa) l’apreciació és força homologable a l’assolida 

per les EBM. Finalment, la puntuació és clarament inferior en el tercer i quart 

serveis (grup de criança i grup de criança amb escola lliure).  

Amb el buidat de les enquestes destaca novament que en tots 4 centres, més d’un 60 

per cent dels entrevistats no va intentar formalitzar la matrícula en una EBM o en una 

llar d’infants pública o concertada. Els motius adduïts són diversos però repetits entre 

les diferents alternatives: grups i ràtios grans, rigidesa en el procés d’adaptació de 

l’infant, línia pedagògica i filosofia del centre. Finalment, l’aspecte econòmic associat al 

cost del servei d’acollida es menciona en el cas de la unitat de criança compartida. 

La darrera fase del qüestionari a les unitats familiars ha pretès identificar el pes que han 

tingut diferents aspectes a l’hora de triar el servei finalment escollit. Tal i com apareixia 
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en el càlcul de la contribució percentual sobre la satisfacció global dels enquestats a les 

EBM, el factor cabdal és el que justament apareix com a més ben valorat: l’associat a 

l’atenció i comoditat de l’infant.   

Tal i com s’ha apuntat anteriorment, els aspectes més acomodables en tipologies de 

serveis menys reglats (flexibilitat, facilitació de la conciliació familiar, horaris o calendari) 

apareixen pitjor valorats que a les EBM; amb tot, després de la comoditat de l’infant, 

apareixen com a factors decisius en el procés de decisió del servei d’acollida.  

VARIABLES 
Mitjana 
Centre 1 

Mitjana 
Centre 2 

Mitjana 
Centre 3 

Mitjana 
Centre 4 

Promig 

Comoditat de l’infant 5 4,8 5 4,8 4,9 

Flexibilitat del servei 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 

Facilitació de la conciliació familiar i laboral 4,5 5 3,7 3,8 4,3 

Horaris 4 4,8 4 4,3 4,3 

Calendari 4,6 3,8 4,7 4,0 4,3 

Preu 3,8 5 3,3 3,8 4,0 

Importància atorgada a la integració de serveis educatius 4,5 5 3 3,7 4,1 

Possibilitat d’accedir a ajuts de l’administració 1 2 1 1,4 1,4 
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6. COMPARATIVA D’INDICADORS ENTRE LES DISTINTES 

ALTERNATIVES AVALUADES 

TAULA D’INDICADORS D’OFERTA PÚBLICA 1 

DIMENSIONS DE L'OFERTA

INDICADORS

ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS DE GESTIÓ 

DIRECTA

ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS DE GESTIÓ 

INDIRECTA

LLARS D'INFANTS DE LA 

GENERALITAT DE 

CATALUNYA

Nombre de centres (curs 2015-2016) 94 3 5

Número de places ofertades globalment 7763 338 350

Número d'educadores (suposant 15 educadores a 

les dues noves EBM)
734 28 No disponible

Percentatge de funcionaris/àries 49,05% 0% No disponible

Espai obert al públic No No No

Edat mínima 4 mesos 4 mesos 4 mesos

Edat màxima 3 anys 3 anys 3 anys

Participació dels pares o tutors Limitada Limitada Limitada

Tipologia de l'espai on s'ofereix el servei Públic Públic Públic

Horaris

De 8:00 a 17:00 hores, de 

dilluns a divendres, a 

excepció dels mesos de 

setembre i juliol, que és 

de 8:00 a 15:00 hores. 

L'EBM Trinitat Nova té un 

horari de 8:00 a 14:00 

hores durant tot el curs.

De 8:00 a 17:00 hores, de 

dilluns a divendres, 

durant tot el curs. 

Ofereixen un servei de 

permanències de 17:00 a 

19:00 hores, d'utilització 

opcional per les famílies.

De 9:00 a 17:00 hores, de 

dilluns a divendres, 

llevat de la darrera 

setmana de juny, durant 

la qual l'horari d'atenció 

als infants és de 9:00 a 

14:00 hores. Per als 

infants que no dinin al 

centre s'ha de 

determinar un marge 

horari no superior a tres 

hores entre les sessions 

de matí i les de tarda.

Flexibilitat Controlada / limitada Controlada / limitada

Controlada / limitada. 

Menor que la de les 

EBM.

Calendari

De mitjans de setembre 

a mitjans de juliol. Les 

vacances de Nadal i de 

Setmana Santa 

coincideixen amb les 

vacances escolars. Cada 

centre estableix 3 dies 

festius no consecutius 

de lliure disposició.  La 

primera quinzena de 

juliol, les AMPA poden 

organitzar activitats 

complementàries per 

ampliar l'horari fins a les 

17:00 hores, d'acord la 

normativa d'ús dels 

espais i les instal·lacions 

de les EBM per als 

alumnes matriculats. Així 

mateix, les AMPA poden 

sol·licitar l'homologació i 

organització de l'activitat 

"bressol d'estiu" entre el 

16 i el 31 de juliol. 

TOTAL: 192 dies de 

servei.

Des de la primera 

setmana de setembre 

fins el 31 de juliol. Les 

vacances de Nadal i de 

Setmana Santa 

coincideixen amb les 

vacances escolars. 

Aquestes EBM no tenen 

dies de lliure disposició. 

TOTAL: 215 dies de 

servei.

De mitjans de setembre 

fins el 30 de juny. Les 

vacances de Nadal i de 

Setmana Santa 

coincideixen amb les 

vacances escolars. Pel 

que fa als dies festius, 

inclosos els dies de lliure 

disposició, s'han 

d'atendre a l'ordre que 

estableix el calendari 

escolar del curs per a 

centre educatius no 

universitaris de 

Catalunya. TOTAL: uns 

180 dies de servei.

TIPOLOGIA DELS SERVEIS
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TAULA D’INDICADORS D’OFERTA PÚBLICA 2 

DIMENSIONS DE L'OFERTA

INDICADORS

ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS DE GESTIÓ 

DIRECTA

ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS DE GESTIÓ 

INDIRECTA

LLARS D'INFANTS DE LA 

GENERALITAT DE 

CATALUNYA

Serveis relacionats amb els àpats

Esmorzar                       

Dinar                         

Berenar

Esmorzar                       

Dinar                         

Berenar

Esmorzar                       

Dinar                         

Berenar

Serveis prestats

Educatius, emocionals, 

psicopedagògics, socials.

Educatius, emocionals, 

psicopedagògics, socials.

Educatius, emocionals, 

psicopedagògics, socials.

Formació dels educadors

Formació reglada: grau 

universitari, grau mig o 

superior de formació 

professional, títol 

homologats.

Formació reglada: grau 

universitari, grau mig o 

superior de formació 

professional, títol 

homologats.

Formació reglada: grau 

universitari, grau mig o 

superior de formació 

professional, títol 

homologats.

Rati nens per educador 10,58 nens per educador 12,07 nens per educador No disponible

Continu educatiu

No, tot i que hi ha relació 

amb les escoles 

públiques del barri.

No, tot i que hi ha relació 

amb les escoles 

públiques del barri.

No, tot i que hi ha relació 

amb les escoles 

públiques del barri.

Preus dels serveis (curs 2015-2016)

1749 € anuals en 

concepte d'escolaritat i 

1144 € anuals en 

concepte d'alimentació 

(dinar i berenar), en deu 

quotes anuals. 115 € 

anuals si l'infant fa ús del 

servei d'esmorzar. El 

servei de berenar (sense 

tenir contractat el servei 

de dinar) és de 10,45 € al 

mes. L'EBM Trinitat Nova 

(té un horari i un servei 

d'alimentació reduïts) té 

un preu de 1288 € anuals 

en concepte d'escolaritat 

i 341 € anuals en 

concepte d'alimentació. 

El preu d'un àpat 

esporàdic (dinar i 

berenar) és de 7,82 €.

1959 € anuals en 

concepte d'escolaritat i 

1281 € anuals en 

concepte d'alimentació 

(dinar i berenar), en deu 

quotes anuals. 129 € 

anuals si l'infant fa ús del 

servei d'esmorzar. El 

servei de berenar (sense 

tenir contractat el servei 

de dinar) és de 11,45 € al 

mes. Aquestes escoles 

tenen un preu públic 

determinat pel servei de 

permanència, que és 

opcional: de 17:00 a 

17:30 hores, 13 € 

mensuals; de 17:00 a 

18:00 hores, 20,93 € 

mensuals; de 17:00 a 

18:30 hores, 33,93 € 

mensuals; de 17:00 a 

19:00 hores, 41,86 € 

mensuals; i permanència 

esporàdica 2 € mitja 

hora/dia. El preu d'un 

àpat esporàdic (dinar i 

berenar) és de 7,82 €.

El preu públic del serveis 

escolar prestat a les llars 

d'infants de titularitat de 

la Generalitat de 

Catalunya és de 118 € al 

mes. Aquest preu públic 

no inclou el cost del 

serveis de menjador.

Disponibilitat del places públiques per districte

Ciutat Vella: 473 / 

Eixample: 696 / Sants-

Montjuïc: 873 / Les Corts: 

317 / Sarrià-Sant Gervasi: 

487 / Gràcia: 518 / Horta-

Guinardó: 1095 / Nou 

Barris: 1061 / Sant 

Andreu: 901 / Sant Martí: 

1659 / TOTAL: 8080.

Ciutat Vella: 473 / 

Eixample: 696 / Sants-

Montjuïc: 873 / Les Corts: 

317 / Sarrià-Sant Gervasi: 

487 / Gràcia: 518 / Horta-

Guinardó: 1095 / Nou 

Barris: 1061 / Sant 

Andreu: 901 / Sant Martí: 

1659 / TOTAL: 8080.

Ciutat Vella: 473 / 

Eixample: 696 / Sants-

Montjuïc: 873 / Les Corts: 

317 / Sarrià-Sant Gervasi: 

487 / Gràcia: 518 / Horta-

Guinardó: 1095 / Nou 

Barris: 1061 / Sant 

Andreu: 901 / Sant Martí: 

1659 / TOTAL: 8080.

Disponibilitat de places concertades i privades per 

districte

Ciutat Vella: 178 / 

Eixample: 1767 / Sants-

Montjuïc: 767 / Les Corts: 

748 / Sarrià-Sant Gervasi: 

1868 / Gràcia: 640 / Horta-

Guinardó: 701 / Nou 

Barris: 452 / Sant Andreu: 

726 / Sant Martí: 1238 / 

TOTAL: 9085.

Ciutat Vella: 178 / 

Eixample: 1767 / Sants-

Montjuïc: 767 / Les Corts: 

748 / Sarrià-Sant Gervasi: 

1868 / Gràcia: 640 / Horta-

Guinardó: 701 / Nou 

Barris: 452 / Sant Andreu: 

726 / Sant Martí: 1238 / 

TOTAL: 9085.

Ciutat Vella: 178 / 

Eixample: 1767 / Sants-

Montjuïc: 767 / Les Corts: 

748 / Sarrià-Sant Gervasi: 

1868 / Gràcia: 640 / Horta-

Guinardó: 701 / Nou 

Barris: 452 / Sant Andreu: 

726 / Sant Martí: 1238 / 

TOTAL: 9085.

Oferta informal existent

Elevada, degut a la 

magnitud de la taxa 

d'atur existent.

Elevada, degut a la 

magnitud de la taxa 

d'atur existent.

Elevada, degut a la 

magnitud de la taxa 

d'atur existent.

TIPOLOGIA DELS SERVEIS
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TAULA D’INDICADORS D’OFERTA PÚBLICA 3 

DIMENSIONS DE L'OFERTA

INDICADORS

ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS DE GESTIÓ 

DIRECTA

ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS DE GESTIÓ 

INDIRECTA

LLARS D'INFANTS DE LA 

GENERALITAT DE 

CATALUNYA

Ajuts de l'administració

Bonificacions: del 80%, 

50% o 30% del preu 

públic, segons els casos.

Bonificacions: del 80%, 

50% o 30% del preu 

públic, segons els casos.

Bonificació del 50% per a 

membres de famílies 

monoparentals. 

Bonificació del 50% per a 

famílies nombroses de 

categoria general. 

Exempció del preu 

públic per a memebres 

de famílies nombroses 

de categoria especial. 

Exempció del preu 

públic per a les persones 

amb un grau de 

minusvalesa del 33%. 

Exempció del preu 

públic per a les vístimes 

d'actes terroristes, així 

com per als seus 

cònjuges i els seus fills. 

També s'ofereixen 

subvencions destinades 

a minorar el cost del 

servei de menjador 

escolar.

Qualitat - espais - seguretat

Reglat amb normativa 

específica. Compliment 

al 100%

Reglat amb normativa 

específica. Compliment 

al 100%

Reglat amb normativa 

específica. Compliment 

al 100%

Qualitat - localització geogràfica

94 EBM repartides en els 

10 districtes de la ciutat 

de Barcelona: 7 a Ciutat 

Vella, 8 a l'Eixample, 11 a 

Sants-Montjuïc, 4 a Les 

Corts, 6 a Sarrià-Sant 

Gervasi, 6 a Gràcia, 14 a 

Horta-Guinardó, 13 a 

Nou Barris, 8 a Sant 

Andreu i 17 a Sant Martí.

3 EBM de gestió indirecta 

ubicades 2 al districte de 

Gràcia (Caspolino i 

Enxaneta) i 1 al districte 

de Sant Andreu (Els 

Patufets de Navàs).

5 Llars d'Infants de la 

Generalitat de 

Catalunya: 2 en el 

districte de Sant Martí 

(Cascavell i El Vuit), 1 en 

el districte de Sant 

Andreu (El Mar), 1 en el 

districte de Nou Barris 

(L'Airet) i 1 en el districte 

de Sants-Montjuïc (La 

Gavina).

Qualitat - recursos humans (dades del curs 2013-

2014)

El 50,47% de les 

educadores tenen 

estudis universitaris.

Informació no disponible Informació no disponible

Qualitat - baixes

Força elevades: la 

mitjana és de 23,3 dies 

de baixa/any per 

educador.

Informació no disponible Informació no disponible

Qualitat - compromís social

Sí: suport a la integració 

de l'infant i de la seva 

família

Sí: suport a la integració 

de l'infant i de la seva 

família

Sí: suport a la integració 

de l'infant i de la seva 

família

TIPOLOGIA DELS SERVEIS

En aquesta taula d’indicadors (dividida en tres blocs per qüestions d’espai) es 

resumeixen els principals elements associats a l’oferta de serveis d’educació i acollida a 

infants de titularitat pública. És a dir, les escoles bressol municipals (de gestió directa i 

de gestió indirecta) i les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya. 

Tot i representar les 3 opcions d’oferta pública, hi ha rellevants diferències entre elles, 

sobre tot en matèria de tarifes i de calendari. 
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COMPARATIVA D’INDICADORS BÀSICS ENTRE LES DISTINTES ALTERNATIVES 

REGLADES I NO REGLADES (1) 

INDICADOR 
ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS I LLARS 
D’INFANTS PÚBLIQUES 

LLARS D’INFANTS 
PRIVADES O 

CONCERTADES 

INICIATIVES NO 
REGLADES 

Edat dels infants Dels 4 mesos als 3 anys De dos mesos als tres anys 

En general, des de l’any 
d’edat (o quan l’infant 
pugui caminar) fins als 6 
anys 

Preu 

En termes generals, entre 
220 € i 320 € al mes en 
horari complet (de 
setembre a juny) i fent els 
àpats al centre. Aquests 
imports màxims es poden 
veure reduïts per les 
bonificacions i si s’inscriu 
a l’infant en un horari més 
reduït. 

Superior als de les escoles 
bressol municipals i de les 
llars d’infants de la 
Generalitat de Catalunya. 
El ventall pot oscil·lar 
entre els 300 € / mes en 
horari de matins fins a 
més de 800 € al mes. Preu 
amb àpats inclosos. 

Molt variable. Pot oscil·lar 
entre els 100 € / mes 
(grups de criança que 
reparteixen les despeses 
generades entre les 
famílies inscrites en el 
grup) fins a una quota 
superior als 500 € 
mensuals. 

Horari 

En general de 8:00 a 17:00 
hores. Possibilitat d’horari 
més reduït i, en alguns 
casos, d’extensió de 
l’horari després de les 
17:00 hores. 

En general de 8:00 a 17:00 
hores. Possibilitat d’horari 
més reduït i d’extensió de 
l’horari abans de les 8:00 
hores i després de les 
17:00 hores. 

En general, de 9:00 a 
14:30 hores. 
Molts pocs centres 
ofereixen servei fins a les 
17:00 hores. 
Alguns centres plantegen 
activitats addicionals 
d’acompanyament als 
infants algunes tardes a la 
setmana amb els pares o 
d’altres familiars. 

Calendari 

En general, de mitjans de 
setembre a mitjans de 
juliol. Les EBM de gestió 
indirecta ofereixen un 
servei més ampli: d’inicis 
de setembre a finals de 
juliol. Les vacances 
coincideixen amb les 
escolars. Durant el mes de 
juliol es pot organitzar, en 
funció del centre, el servei 
anomenat bressol d’estiu, 
fins a finals de juliol. 

En general de principis de 
setembre a finals de juliol 
i amb festes coincidents 
amb el calendari escolar. 
En alguns casos s’ofereix 
el servei durant les 
vacances de Nadal, de 
Setmana Sant i durant el 
mes d’agost. 

En general, de principis de 
setembre a finals de juliol, 
en funció dels interessos i 
de les necessitats de les 
famílies implicades. El 
calendari coincideix amb 
el calendari escolar. A 
demanda de les famílies 
es poden muntar 
activitats durant les 
vacances de Nadal i de 
Setmana Santa i al juliol. 

Flexibilitat 

Escassa, exceptuant el 
període d’adaptació de 
l’infant. 
Les hores d’entrada i 
sortida solen ser força 
rígides. 

Escassa, exceptuant el 
període d’adaptació de 
l’infant. 
Tot i això, s’ofereix la 
possibilitat d’allargament 
de jornada en funció de 
les necessitats de les 
famílies. 

En general, major 
flexibilitat. El familiar de 
l’infant pot dur a terme un 
acompanyament actiu. 
També hi ha força 
flexibilitat en relació als 
mesos en els que inscriure 
l’infant en el servei (el 
compromís no té perquè 
ser per a tot el curs). 
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COMPARATIVA D’INDICADORS BÀSICS ENTRE LES DISTINTES ALTERNATIVES 

REGLADES I NO REGLADES (i 2) 

INDICADOR 
ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS I LLARS 
D’INFANTS PÚBLIQUES 

LLARS D’INFANTS 
PRIVADES O 

CONCERTADES 

INICIATIVES NO 
REGLADES 

Formació de les 
educadores 

Molta disparitat. 
El % d’educadors  / es amb 
formació universitària és 
lleugerament superior al 
50%. 
Hi ha professionals 
equiparats i d’altres amb 
formació de grau mig 
(formació professional o 
equivalent). 

Força desconeixement del 
que passa en el sector. 
Depèn del centre. 
Els concertats ha de 
verificar els requeriments 
mínims exigits per 
l’autoritat educativa. 

Molt elevada, solen tenir 
estudis superiors (en 
alguns casos no 
necessàriament en 
l’àmbit de l’educació.. 
La formació continuada 
està a l’ordre del dia. 
Es recolzen unes a altres i 
intenten complementar 
les habilitats adquirides. 

Rati infants – educadora 
El fitxat per decret: 10 
infants / educadora com a 
màxim. 

Dificultats a l’hora de 
determinar-ho. El màxim 
no sol superar els 10 
infants per educador/a. 

Força reduït: 4 o 5 infants 
per adult (pot ser 
educador/a o pare / 
mare). 

Àpats 

Possibilitat de que l’infant 
faci fins a 3 àpats en el 
centre: esmorzar, dinar 
i/o berenar. 
Centres amb cuina pròpia, 
de manera generalitzada. 

Possibilitat de que l’infant 
faci fins a 3 àpats en el 
centre: esmorzar, dinar 
i/o berenar. 
Cuina pròpia o recurs a 
serveis de càtering. 
Compliment de la 
normativa vigent en 
relació a la manipulació 
d’aliments. 

En funció de l’horari del 
servei es contemplen 2 o 3 
àpats. 
Els centres no solen tenir 
cuina pròpia. 
La majoria demanen que 
l’infant es porti el seu 
menjar de casa. 
D’altres iniciatives 
organitzen la provisió del 
menjar de manera 
rotatòria entre les 
famílies. 
En molts casos, es vincula 
l’elaboració del menjar 
amb criteris de cuina 
vegetariana i/o amb 
aliments de proximitat o 
de Km 0. 

Localització geogràfica 

Planificació municipal. Es 
localitzen en els deu 
districtes de Barcelona, 
tot i que la seva 
distribució no és 
equitativa ni respecta 
criteris de caràcter 
poblacional. 

N’hi ha en tots els 
districtes de Barcelona, 
tot i que la concentració 
és major a l’Eixample i a 
Sarrià – Sant Gervasi. 
No sempre ajuden a 
complementar l’oferta 
pública. 

Espontània. 
No n’hi ha en tots els 
districtes de Barcelona. 

Ajuts de l’administració Existents. Existents. Inexistents. 

Remuneració de les 
educadores 

16.867,68 € / any les 
mestres de les EBM de 
gestió indirecta i 
11.084’40 € /any els 
educadors infantils de les 
EBM de gestió indirecta. 
El sou anual d’una mestre 
de les EBM és d’uns 
35.000 €. 

El conveni estipula un sou 
anual de 16.464,60 € per 
als mestres i de 10.829,40 
€ per als educadors 
infantils. 

Sou pactat entre els socis 
impulsors del servei. 
Vinculat al conveni de 
sector. 
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La taula anterior, separada en dues parts per raons d’espai, intenta resumir les principals 

diferències entre les distintes alternatives que es presenten a les famílies a l’hora 

d’inscriure als infants en un centre d’educació i/o d’acollida abans d’iniciar l’etapa 

d’escolarització obligatòria. 

Els indicadors escollits pretenen sintetitzar les variables més rellevants a l’hora de triar 

una opció o l’altra. Tot i que la majoria dels elements fan referència a la perspectiva de 

la demanda, és a dir, són variables que les famílies tenen en consideració a l’hora 

d’escollir una alternativa o altra, s’ha volgut incloure en la comparació un element 

clarament associat a la perspectiva de l’oferta: la remuneració dels treballadors dels 

distints centres15. La inclusió d’aquest indicador permet arribar a conclusions 

interessants en relació a la provisió de serveis d’educació i/o acollida d’infants i als 

costos d’oportunitat que tenen associats, tal i com es detalla en els quadres que 

segueixen. 

Pel que fa als beneficis associats a les distintes opcions d’educació i/o acollida d’infants 

d’edats primerenques, tal i com s’ha detallat en seccions anteriors i queda prou reflectit 

en el treball de camp, són de tipologia molt diversa i, en conseqüència, la seva traducció 

a termes econòmics no resulta viable. 

Tot seguit es du a terme una anàlisi econòmica detallada dels serveis proveïts per les 

escoles bressol municipals. 

INFORMACIÓ ECONÒMICA AGREGADA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS: INGRESSOS 

CONCEPTE CURS 2013-2014 CURS 2014-2015

Ingressos bruts 21.401.476,93 € 21.469.023,33 €

Bonificacions 4.380.073,83 € 4.870.343,86 €

Ingressos nets 17.021.403,10 € 16.598.679,47 €

Places ofertes 7767 7940

Alumnes matriculats 8514 -

Ingressos bruts per plaça 2.755,44 € 2.703,91 €

Ingressos nets per plaça 2.191,50 € 2.090,51 €

Alumnes amb bonificació 2413 2643

Pagament mitjà per alumne sense bonificació 2.490,59 € -

No s'ha pogut calcular el cost mitjà per alumnes sense bonificació pel curs 2014-2015 degut a la no disponibilitat del nombre total d'alumnes matriculats.

El nombre d'alumnes matriculats és superior al nombre de places ofertes donat que es van generant vacants durant el curs.

 

La taula anterior permet identificar el cost que representa per a una família el recurs a 

les Escoles Bressol Municipals. Donat que l’import de les bonificacions concedides és 

considerable (va representar un 20’47% i un 22’69%, respectivament, del recaptat en 

                                                                                       
15 Pel que fa a la informació de salaris de les EBM de gestió directa, s’ha recorregut a la informació de 
costos aportada per l’IMEB per al curs 2013-2014. La resta de dades s’han extret dels convenis col·lectius 
de sector corresponents. 
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concepte d’aportacions de les famílies els cursos 2013-2014 i 2014-2015)16, convé 

identificar dos tipus d’indicadors: els ingressos nets per plaça (el que percep de mitjana 

l’IMEB per infant matriculat) i el que costa anualment -a una família que no té dret a cap 

mena de bonificació- l’escolarització del seu fill de 0 a 3 anys. 

Només resulta possible fer els càlculs complets per al curs 2013-2014, del qual es disposa 

d’informació complerta (degut a la realització d’un estudi previ per part dels autors). Pel 

que fa al curs 2014-2015, faltaria saber el nombre total d’alumnes matriculats de 

setembre a juny per tal de poder computar el pagament mitjà per alumne/a. 

La dada rellevant per una família que ha de decidir en quin servei confiar a l’hora de 

tenir cura del seu fill, un cop finalitzat el permís de maternitat / paternitat, és la que fa 

referència al pagament anual mitjà, que va ser de gairebé 2.500 € el curs 2013-2014. 

Aquesta variable de caire econòmic, complementada amb d’altres variables com ara 

l’horari dels centres, el seu calendari o el confort dels infants, permeten conformar la 

presa de decisió dels pares. Tot i que el ventall de variables a tenir en consideració pot 

arribar a ser molt ampli, a ningú se li escapa que la dimensió econòmica, i més en un 

entorn de crisi econòmica, té un pes específic cabdal en el procés d’elecció dels pares. 

Els dos quadres següents, permeten identificar l’impacte de les bonificacions concedides 

a nivell de districte. Cal tenir en compte que més del 20% de les aportacions dels usuaris 

de les escoles bressol municipals es destina al repartiment de bonificacions i d’ajuts de 

diferent quantia. Tals bonificacions cobreixen, també, el cost dels 3 àpats que els infants 

poden realitzar al centre. 

La informació recollida en les dues taules és la mateixa tot i que, a la segona, les dades 

es presenten en forma de percentatge per tal de facilitar-ne l’anàlisi. 

Tal i com es pot apreciar, la distribució de les bonificacions per districtes és força 

irregular. 

Del total de subvencions sol·licitades, gairebé el 22% correspon a infants matriculats a 

EBM de Nou Barris, seguit del 15’51% del districte de Sant Martí i el 12’72% de Sants – 

Montjuïc. A la part baixa de la graella tenim l’1’48% corresponent a les sol·licituds de 

bonificacions associades a infants matriculats a EBM de Les Corts, un 1’62% de 

sol·licituds localitzades a Sarrià i un 4,03% al districte de Gràcia. 

                                                                                       
16 Per al curs 2015-2016, es preveu destinar a bonificacions un 32% de la recaptació prevista via 
aportacions dels usuaris. A més, s’han ampliat els percentatges de bonificació, passant dels percentatges 
vigents els cursos anteriors (bonificacions del 30%, del 50%, del 70% i del 90%) als següents percentatges: 
30%, 50%, 80% i 100%. 
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BONIFICACIONS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PER DISTRICTES 

Ha causat 

baixa

Continua 

matriculat

DISTRICTE DESCONEGUT 18 119 5 114 137

CIUTAT VELLA 12 245 22 223 257

EIXAMPLE 14 167 7 160 181

SANTS-MONTJUÏC 43 326 32 294 369

LES CORTS 5 38 3 35 43

SARRIA 11 36 2 34 47

GRACIA 21 96 7 89 117

HORTA-GUINARDO 37 303 21 282 340

NOU BARRIS 38 593 53 540 631

SANT ANDREU 44 285 21 264 329

SANT MARTI 46 404 26 378 450

TOTAL 289 2612 199 2413 2901

DISTRICTE DE L'INFANT No concedida Concedida
Concedida Total 

sol·licitades

 

Val a dir que en quasi un 5% de les subvencions sol·licitades (un 4’72%) es desconeix el 

districte de l’EBM on està matriculat l’infant beneficiari de la bonificació. 

En relació a les bonificacions concedides, suposen més del 90%, en mitjana, de les 

sol·licitades. Aquest valor promig amaga comportaments força dispars per districtes, 

que oscil·len des d’un 76’60% en el cas de Sarrià fins a un valor del 95’33% enregistrat a 

Ciutat Vella. Aquesta discrepància encara abasta un ventall major de valors si es 

consideren separadament les 95 escoles bressol municipals (Jordi Puig i d’altres (2015)). 

BONIFICACIONS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PER DISTRICTES (EN %) 

Ha causat 

baixa

Continua 

matriculat

DISTRICTE DESCONEGUT 13,14% 86,86% 3,65% 83,21% 4,72%

CIUTAT VELLA 4,67% 95,33% 8,56% 86,77% 8,86%

EIXAMPLE 7,73% 92,27% 3,87% 88,40% 6,24%

SANTS-MONTJUÏC 11,65% 88,35% 8,67% 79,67% 12,72%

LES CORTS 11,63% 88,37% 6,98% 81,40% 1,48%

SARRIA 23,40% 76,60% 4,26% 72,34% 1,62%

GRACIA 17,95% 82,05% 5,98% 76,07% 4,03%

HORTA-GUINARDO 10,88% 89,12% 6,18% 82,94% 11,72%

NOU BARRIS 6,02% 93,98% 8,40% 85,58% 21,75%

SANT ANDREU 13,37% 86,63% 6,38% 80,24% 11,34%

SANT MARTI 10,22% 89,78% 5,78% 84,00% 15,51%

TOTAL 9,96% 90,04% 6,86% 83,18% 100,00%

DISTRICTE DE L'INFANT No concedida Concedida
Concedida Total 

sol·licitades
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Les diferències de bonificacions concedides entre centres es poden deure, en part, a que 

els directors de les EBM poden redirigir els pares amb dificultats econòmiques als 

centres de serveis socials per tal de que, si escau, els hi facin un informe per tal de tenir 

una subvenció que doni cobertura al 100% del cost del servei. Tal derivació cap a la 

unitat de serveis socials és potestat exclusiva del director del centre i no va en funció de 

cap barem previ dels ingressos familiars. Aquest fet de caire discrecional (i vinculat a la 

pro activitat del director de l’EBM) pot ajudar a explicar la diferent distribució de les 

bonificacions per àrees geogràfiques, al marge de les diferències en la distribució de la 

renda per càpita que hi pugui haver entre els 10 districtes de la ciutat de Barcelona (la 

renda per càpita mitjana no és la mateixa a Ciutat Vella que a Sarrià, per posar dos 

exemples extrems). 

Finalment, convé remarcar que més del 7’5% dels infants perceptors de bonificacions 

han causat baixa dels centres per motius diversos (bàsicament, de caire econòmic o per 

raons de salut de l’infant). 

Donat que la bossa de bonificacions roman oberta durant tot el curs escolar, a mesura 

que es van incorporant nous alumnes a les places que queden vacants, poden anar 

sol·licitant noves ajudes per fer front al pagament de les quotes vinculades al servei. 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA AGREGADA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS: COSTOS 

CENTRES GESTIÓ 

DIRECTA

CENTRES GESTIÓ 

INDIRECTA
TOTAL

Despeses de personal incloent les substitucions (en milers) 30.328,00 € 888,00 € 31.216,00 €

Despeses de personal auxiliar (en milers) 5.321,00 € 4,00 € 5.325,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1 (en milers) 35.649,00 € 892,00 € 36.541,00 €

Despeses d'alimentació (en milers) 6.247,00 € 319,00 € 6.566,00 €

Reparacions i manteniment (en milers) 1.295,00 € 0,00 € 1.295,00 €

Altres despeses corrents (en milers) 6.008,00 € 351,00 € 6.359,00 €

COSTOS TOTALS (en milers) 49.199,00 € 1.562,00 € 50.761,00 €

PLACES 7453 314 7767

VACANTS 643 24 667

Percentatge de vacants sobre el nombre de places 8,63% 7,64% 8,59%

Cost total per plaça 6.601,23 € 4.974,52 € 6.535,47 €

Cost laboral per plaça 4.783,17 € 2.840,76 € 4.704,65 €

Percentatge de la despesa associat al Capítol 1 72,46% 57,11% 71,99%

APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT (en milers) 33.063,00 € 670,00 € 33.733,00 €

Cost municipal per plaça 4.436,20 € 2.133,76 € 4.343,12 €

Percentage del cost a sufragar per a l'ajuntament 67,20% 42,89% 66,45%

APORTACIÓ DELS USUARIS (en milers) 16.136,00 € 892,00 € 17.028,00 €

Ingressos nets per plaça (en milers) 2.165,03 € 2.840,76 € 2.192,35 €

Percentage del cost a sufragar per les famílies 32,80% 57,11% 33,55%

CURS 2013-2014
CONCEPTES
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Aquesta taula permet analitzar la distribució dels costos associats a la provisió dels 

serveis d’educació i acollida d’infants de 0 a 3 anys per part de les escoles bressol de 

l’IMEB. Les dades corresponen al curs 2013-2014, per al qual es disposa de tota la 

informació rellevant. 

La taula discrimina entre les 92 EBM de gestió directa i les 3 de gestió indirecta existents 

el curs escolar considerat (Caspolino, Enxaneta i Els Patufets de Navàs). 

S’observen força diferències entre els dos models de gestió. El cost mitjà per plaça oferta 

és de 4.704,65 €, tot i que oscil·la entre els 6.601, 23 € en el cas de les EBM de gestió 

directa i els menys de 5.000 € pel que fa a les de gestió indirecta (això és, gairebé un 

25% inferior). 

Si es comparen els costos laborals per plaça, aquests són més d’un 40% inferiors en el 

cas de les 3 EBM de gestió indirecta (tot i respectant els ratis educador – infant i els 

nivells formatius dels treballadors imposats per l’administració educativa). 

Del cost total per plaça del servei, una part és sufragada per l’IMEB com a servei públic 

que és (uns 4.343’12 € de mitjana) i una part per les famílies (2.192’35 €). 

Novament, les diferències són importants entre les escoles bressol de gestió directa i les 

de gestió indirecta. Mentre que a l’IMEB li costa 4.436’20 € cobrir una plaça en una EBM 

de gestió directa, aquesta xifra es redueix fins als 2.133’76 € en el cas d’una EBM de 

gestió indirecta (un 52% menys, amb l’impacte corresponent que aquest fet té sobre els 

costos d’oportunitat associats). 

Finalment, dir que del cost total del servei, les famílies en sufraguen un 32,80% en el cas 

de les EBM de gestió directa i un 57% pel que fa a les de gestió indirecta. Tot i la 

diferència percentual, la diferència entre les quotes pagades per les famílies és força 

petita i ve explicada pel major servei en termes de calendari ofert per les entitats de 

gestió indirecta (tal i com ha quedat recollit en taules anteriors). 

Si els costos laborals esmentats es comparen amb els de les llars d’infants privades o 

concertades i els de les iniciatives no reglades, les diferències encara són majors, tot i 

que només el 50% educadores de les EBM de gestió directa tenen formació universitària. 

La diferència de salaris a favor dels treballadors municipals ve explicat per la confluència 

de factors diversos com ara l’envelliment de la plantilla (amb el consegüent increment 

de les partides salarials vinculades a triennis i/o antiguitat) o la major pressió sindical. 

Amb tot, aquest és un important element de reflexió vinculat a la provisió de serveis de 

responsabilitat pública.  
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7. PRINCIPALS CONCLUSIONS 

Són diverses les conclusions que es deriven d'aquest informe. Passem a recordar les més 

interessants i que s'han tractat àmpliament en pàgines anteriors d'aquest document. 

Cal evidenciar la gran quantitat d'iniciatives no reglades associades a l'educació i acollida 

d'infants de 0 a 3 anys. Així mateix, la tipologia de serveis oferts és força àmplia, 

destacant els grups de criança, les iniciatives de criança compartida, les denominades 

mares de dia o mainaderes a casa i les ludoteques. En cada servei, la línia educativa, o 

pedagògica (si és el cas) o d'acompanyament a l'infant seguida, pot ser força específica, 

és a dir, no hi ha uniformitat en la prestació de serveis d’una iniciativa a una altra. 

Hi ha una sèrie d'associacions que donen aixopluc a determinades iniciatives i 

dispositius. Tot i això, la major part de centres es caracteritzen per un desenvolupament 

de tasques basat amb la dedicació voluntària dels seus membres. Caldria avançar cap a 

una major professionalització dels serveis oferts. 

Així mateix, resulta important remarcar que la distribució territorial d'aquestes 

iniciatives d'educació i/o acollida d'infants és força desigual per districtes. 

Per altra banda, es constata la sensibilitat d'un percentatge cada cop més gran de les 

famílies amb fills i filles dins la primera infància, de recórrer a solucions no 

institucionalitzades a l'hora de decidir on inscriure els nens, a l'incorporar-se -després 

de la maternitat- al mercat de treball. 

Val a dir que l’opció no reglada escollida per la família depèn de criteris molt diversos i 

que, contràriament al que es podria pensar d’entrada, no estan necessàriament 

vinculats al preu dels serveis. En aquest sentit, algunes de les iniciatives analitzades són 

considerablement més cares que les escoles bressol municipals i que, fins i tot, la majoria 

de llars d’infants privades. 

Entre els criteris considerats a l’hora d’optar per una iniciativa no reglada pesen 

elements com ara: 

 La major flexibilitat del servei ofert, en tots els àmbits (línies educatives o 

pedagògiques, horaris, tarifes i, eventualment, àpats, espais,...). 

 La possibilitat de que els pares, mares, i d’altres familiars puguin participar en el 

procés d’acompanyament de l’infant (és el cas dels grups de criança o de les 

iniciatives de criança compartida). 

 L’acompanyament de l’infant en entorns naturals. 
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 La línia educativa o pedagògica (si és el cas) seguida, la qual –sovint- va lligada al 

lliure desenvolupament de l’infant. 

 L’idioma d’acompanyament de l’infant (en alguns casos, les iniciatives no 

reglades aporten la possibilitat d’utilitzar llengües diferents al castellà i al català 

en el procés d’educació i/o acollida de l’infant). 

 L’acompanyament de la família i el recolzament a diverses bandes en el procés 

de criança de l’infant. 

 El preu dels serveis. En alguns casos, no s’estableix una tarifa mensual estàndard, 

sinó que –senzillament- es divideixen els costos en que s’incorre entre les 

famílies inscrites en el servei; en d’altres, s’ofereixen diferents modalitats de 

pagament (en espècies, per dies,...) en funció dels horaris seguits i de l’ús del 

servei realitzat per l’infant. 

 La possibilitat d’utilitzar el servei d’educació i/o acollida per períodes curts de 

temps o durant un nombre determinat d’hores al dia (en aquest sentit, les 

iniciatives no reglades solen tenir una flexibilitat major que les EBM o les llars 

d’infants). 

 La compatibilització amb les creences o els costums de la família (economia 

responsable i solidària, sensibilització amb el medi ambient, dieta vegetariana, 

recurs a bancs del temps,...). 

 ... 

Molts països europeus (Suècia, França, Noruega, Regne Unit,...)17 i de l’OCDE (Canadà, 

EUA, Austràlia,...) porten dècades d'avantatge a l'estat espanyol en el procés de 

visualització i de regulació de les alternatives que es troben a l'abast de les famílies a 

l'hora de tenir cura dels infants abans de l'etapa d'escolarització obligatòria. Aquest 

avantatge comparatiu també es manifesta en el grau de professionalització dels 

esmentats serveis. 

La majoria de països ofereixen alternatives d’educació i/o acollida d’infants en la 

primera infància que difereixen força de les llars d’infants tradicionals, afavorint 

processos d’acollida a casa, d’acollida a temps parcial o d’autoregulació de grups de 

famílies a l’hora de proveir atenció als infants. Per a totes aquestes tipologies de serveis 

                                                                                       
17 Tal i com s’ha comentat a la secció número 3, a Europa, els serveis d’acollida gaudeixen d’una forta reglamentació 

fins i tot pel que fa als projectes que emanen dels pares. La formació dels professionals i el corresponent marc legal 

per poder proveir el servei són la garantia d'una bona qualitat i juga un paper crucial en qualsevol estructura. En els 

últims anys, l’increment del finançament de l’atenció preescolar és el reflex d’una política a favor de la voluntat d’una 

millor conciliació de la vida familiar i laboral però, a més a més, de l’increment de la qualitat d’aquests tipus de serveis 

amb la finalitat de preparar els nens a esdevenir adults respectuosos i preparats per a un millor aprofitament dels 

aprenentatges que trobaran en el marc escolar. 
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existeix reglamentació i/o regulació per part de l’administració educativa i/o social, bé 

vinculada a l’autorització del servei, a la seva inspecció de manera regular, a la formació 

requerida als educadors i/o acompanyants o a d’altres aspectes legals, organitzatius o 

sanitaris. 

Així mateix, la majoria d’aquestes alternatives d’educació i/o acollida d’infants són 

susceptibles de ser subvencionades per part de l’estat. 

A la vista de tals antecedents arreu, es fa imperativa la necessitat de fer aflorar aquesta 

realitat i donar-li carta de naturalesa en l'àmbit formal. En les fases prèvies a la 

realització del treball de camp, s'han posat de manifest les reticències del sector a 

aportar massa informació. Els serveis més ben articulats es queixen de l' intrusisme 

existent en el sector i, també, malfien de determinades iniciatives educatives o 

pedagògiques. De ben segur, els serveis menys reglats s’han auto exclòs del treball de 

camp; aquest fet s’ha constatat en la baixíssima taxa de resposta a l’hora de recavar 

entitats que, voluntàriament, volguessin participar en l’anàlisi pràctica. 

En qualsevol cas, existeix un clam unànime sobre la necessitat de regular els distints 

dispositius existents, així com les condicions d'entrada en el sector, per tal d'oferir més 

garanties a les famílies, a l'administració i a la societat en general. 

Finalment, esmentar que tot i que molts centres duen a terme una tasca educativa, de 

manera generalitzada prefereixen identificar-se com a prestadors de serveis socials. 

En aquest sentit, val la pena fixar-se en el títol de l’encàrrec realitzat per la Regidoria 

d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona: “Anàlisi del potencial del capital social dels 

grups de criança en el procés educatiu de 0-3 anys”, és prou reveladora la intenció inicial 

de vincular qualsevol iniciativa que incorpori a infants d’edats inferiors a la 

d’escolarització obligatòria, a un servei o procés de caire educatiu. No obstant, la realitat 

identificada al llarg d’aquest informe s’allunya força d’aquesta descripció inicial: gran 

part dels centres no reglats i que s’han visibilitzat en aquest estudi no són, només, grups 

de criança ni, tampoc, es circumscriuen tots ells dins un àmbit únicament i/o 

exclusivament educatiu. 

En qualsevol cas, resulta convenient contemplar aquestes alternatives no reglades com 

a mecanismes complementaris als processos reglats d’educació i/o acollida d’infants, a 

la vista dels costos associats a la provisió municipal de tals serveis. 
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8. RECOMANACIONS 

En aquest apartat es fan un seguit de recomanacions derivades de l’anàlisi duta a terme 

en seccions anteriors d’aquest document. 

 A la vista del gran nombre d'iniciatives no reglades vinculades a l'educació i/o 

acollida d'infants i un cop comparats els costos vinculats a les distintes 

alternatives que actualment coexisteixen a la ciutat comtal, des de 

l'administració  convindria no deixar de banda aquesta realitat, permetent la 

seva integració (formal) dins el ventall de possibilitats que s'obren a les famílies 

a l'hora de decidir on inscriure els seus infants en el moment en que els seus 

pares i/o mares han d'incorporar-se al mercat de treball. Són diverses les 

possibilitats que té al seu abast l'administració municipal per tal de donar 

visibilitat a tals iniciatives d'educació i/o acollida d'infants, en funció del grau 

d'implicació i de compromís perseguit en la proposta. Així, el ventall d’opcions 

és ampli, des de fer simple difusió de les iniciatives en els dispositius de 

comunicació de l'ajuntament, fins a cedir espais o, fins i tot, contemplar la 

concessió de subvencions a determinats centres o bonificar les famílies que en 

fan ús. 

 Directament relacionada amb l’anterior recomanació, fóra convenient portar un 

registre exhaustiu de les iniciatives existents a la ciutat de Barcelona en l’àmbit 

dels serveis d’atenció, educació i/o acollida als infants de 0 a 3 anys. Arribats a 

aquest punt, s’obre un ventall de qüestions importants a les autoritats 

educatives i/o de l’àmbit social, com ara la necessitat de que una entitat estigui 

registrada per poder proveir el servei d’acollida d’infants, o els requeriments 

tècnics o de qualitat per poder operar o, inicialment, per començar a proveir un 

determinat servei. 

 Una tercera recomanació és la que fa referència a l’àmbit de gestió municipal en 

el que enquibir els serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys. En aquest sentit, 

val a dir que l’article 51 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de 

Catalunya estableix que l’educació infantil forma part del sistema educatiu, 

fixant que el primer cicle d’educació infantil (dels 0 als 3 anys d’edat) és voluntari 

i que no és ni gratuït ni universal. Des d’aquesta perspectiva, i per tal de que 

totes les iniciatives d’educació i/o acollida a infants de 0 a 3 anys estiguin sota 

un mateix àmbit de decisió, recomanem que la competència de regulació, 

registre, anàlisi i/o avaluació recaigui en la unitat de serveis educatius. 

 En quart lloc, és del tot necessari elaborar un glossari detallat, acurat i exhaustiu 

de les distintes opcions associades a l’educació i/o acollida als infants de 0 a 3 

anys, identificant les diferents alternatives plausibles i fent-ne una descripció 

clara i inequívoca. 
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 Per altra banda, seria convenient establir unes regulacions de mínims a l'hora de 

registrar i/o autoritzar un servei d'educació i/o acollida d'infants, i més si es 

cedeixen locals de titularitat municipal o vinculats a associacions o entitats de 

districte per tal d'allotjar-hi iniciatives d'aquesta tipologia. Tals regulacions, i 

sense ànim de ser exhaustius, haurien de fer referència a: 

 seguretat i salubritat de les instal·lacions 

 accessibilitat 

 prevenció de riscos laborals 

 assegurances vinculades als infants, educadors i acompanyants 

 contractació i formació de les educadores 

 retiment de comptes amb l'administració 

 manipulació d'aliments 

 no discriminació per raó de sexe, religió, raça, orientació sexual 

 ... 

 En aquest ordre de coses, resultaria cabdal un acompanyament de 

l'administració en la professionalització dels serveis oferts per part de les 

iniciatives d'educació i/o acollida d'infants anteriorment descrites.  
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ANNEXOS 

ANNEX 1. FORMULARI VISITES A CENTRES 

(RESPONSABLES I PARES) 

Annex 1.1 GUIÓ A SEGUIR EN LES VISITES A LES DISTINTES INICIATIVES 

D'ATENCIÓ ALS INFANTS 

 

NOM DEL CENTRE VISITAT: 

ADREÇA: 

DISTRICTE: 

NOM DE LA PERSONA QUE ENS HA ATÉS: 

RESPONSABILITAT DINS EL CENTRE: 

TIPOLOGIA DEL SERVEI OFERT: 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Explicació de l'objecte de l'estudi i de l'encàrrec fet per la Regidoria d'Educació de 

l'Ajuntament de Barcelona. 
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QÜESTIONS A PLANTEJAR ALS RESPONSABLES DEL DISPOSITIU D'ACOLLIDA ALS 

INFANTS 

o Any d'inici de l'activitat 

o Serveis oferts 

 

o Elements de qualitat 

 

o Edat dels infants admesos 

o Número de places ofertades 

o Número d'educadores 

o Formació de les educadores 

o Rati nens per educador 

o Tipologia de l'espai on s'ofereix el servei 

 

o Horaris 

 

o Calendari 

 

o Flexibilitat 

 

o Serveis relacionats amb els àpats 

 

o Ajuts de l'administració 

 

o Tarifes 

 

o Situació laboral dels educadors 

 

o Serveis contractats 

 

o Associacions a les que pertanyen 

 

o Com es donen a conèixer 

 

o Preocupacions 

 

o Demandes a l’administració 
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Annex 1.2. QÜESTIONARI ADREÇAT A LES FAMÍLIES 

NOM DEL CENTRE: 

 Característiques de la família 

VARIABLES INFORMACIÓ SOBRE LA FAMÍLIA 

Tipologia de la família  

Nombre de fills  

Edats dels fills  

Serveis d’acollida per a la resta d’infants  

Situació de conciliació de la vida familiar i 

de la professional 

 

Repartiment del permís de maternitat / 

paternitat 

 

Tipologia d’habitatge (propietat, lloguer,...)  

 

 Com valoreu les característiques del servei d'acollida escollit? 

VARIABLES RESPOSTES 

Atenció dispensada a l’infant 
 

 

Preus / tarifes 
 

 

Horaris 
 

 

Calendari 
 

 

Flexibilitat 
 

 

Proximitat geogràfica al domicili 
 

 

Proximitat geogràfica a la feina 
d’algun dels pares 

 

Instal·lacions 
 

 

Qualitat 
 

 

Seguretat 
 

 

Formació dels / de les 
educadors/res 
 

 

Comunicació amb el centre 
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Comunicació amb les altres 
famílies 
 

 

Participació en les activitats del 
centre 
 

 

Satisfacció amb el servei rebut 
 

 

Serveis complementaris 
 

 

Mitjà pel que van conèixer el 
centre 

 

Raó/ons per la/les qual/s han 
descartat d’altres tipologies de 
serveis 

 

Es va intentar la matrícula en una 
EBM o en una llar d’infants pública 
o concertada? 

 

 

 Pes de les següents variables a l’hora de triar el centre (valoració d’1 a 5, on 1 

és molt baix i 5 molt alt): 

VARIABLES 

 

1 2 3 4 5 

Comoditat de l’infant 

 

     

Flexibilitat del servei 

 

     

Facilitació de la conciliació familiar i laboral 

 

     

Horaris 

 

     

Calendari 

 

     

Preu 

 

     

Importància atorgada a la integració de serveis educatius 

 

     

Possibilitat d’accedir a ajuts de l’administració 
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ANNEX 2. CONTINGUT DEL CORREU ELECTRÒNIC ENVIAT ALS 

CENTRES 

Annex 2.1. CARTA DELS INVESTIGADORS ALS DISTINTS CENTRES 

Benvolgudes/benvolguts, 

Som dos investigadors de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu 

Fabra (ESCI-UPF) que estem duent a terme un treball de recerca per encàrrec de l’Ajuntament 

de Barcelona.  

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona vol identificar, analitzar i avaluar les 

distintes alternatives existents en el procés d’educació i acollida dels infants de 0 a 3 anys, més 

enllà del recurs a les escoles bressol municipals i a les llars d’infants tradicionals. 

En aquest sentit, busquem analitzar l’oferta existent per tal de fer visibles les distintes opcions 

que es plantegen a les famílies a l’hora de conciliar la maternitat / paternitat amb la vida 

professional dels adults. 

La idea subjacent seria la de millorar els serveis oferts a les famílies mitjançant: 

 La identificació immediata de les distintes opcions associades al procés d’acollida, cura 

i/o educació dels infants de 0 a 3 anys, per tal de que cada família pugui escollir el que 

millor s’adapta a les seves necessitats. 

 La detecció de potencials àrees de millora del servei ofert per l’Ajuntament de 

Barcelona en l’atenció als infants de 0 a 3 anys. 

 La caracterització d’un mapa real de serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les 

seves famílies, tot i catalogant els beneficis i els costos associats a les distintes opcions, 

per tal de facilitar el procés d’elecció dels potencials usuaris. 

 Quantificar els impactes econòmics sobre les famílies i l’administració de les diferents 

modalitats, així com els potencials efectes sobre la creació d’ocupació formal i 

informal, i l’impacte de gènere dels treballs de cura i de les tasques de la llar. 

En aquest context, ens seria de molta utilitat poder visitar-vos per tal d’obtenir informació de 

primera mà sobre la vostra iniciativa. 

Adjuntem en aquest correu electrònic una còpia de la petició del Regidor d’Educació de 

l’Ajuntament de Barcelona, senyor Raimundo Viejo. 

Restem a l’espera de les vostres notícies. 

Cordialment, 

Jordi Puig (jordi.puig@esci.upf.edu) i Marta segura (marta.segura@esci.upf.edu) 

  

mailto:jordi.puig@esci.upf.edu
mailto:marta.segura@esci.upf.edu
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Annex 2.2. CARTA DEL REGIDOR D'EDUCACIÓ 
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ANNEX 3. TREBALL DE CAMP. 

Annex 3.1. Taules centre 1. 

Descripció del centre. 

RESPONSABILITAT DINS EL 
CENTRE 

Propietària i persona responsable. 

TIPOLOGIA DEL SERVEI OFERT Acompanyament dels nens, deixant-los el seu marge d'autonomia. Servei educatiu i social alhora. Gairebé tota 
l'activitat es desenvolupa en el Parc de la Ciutadella. 

SERVEI EN EL QUE 
S'EMMARQUEN 

Servei educatiu i social alhora. 

ANY D'INICI DE L'ACTIVITAT 2010 de la manera en que s'està prestant el servei ara. Abans feia cangurs de manera informal. 

SERVEIS OFERTS Mainaderes a casa. Cangurs esporàdics. 

ELEMENTS DE QUALITAT Proposta que respon a les necessitats que tenen els nens, no les dels pares ni les de les institucions. Es fa un 
acompanyament respectuós dels infants. 

EDAT DELS INFANTS 
ADMESOS 

Des d'un fins a 4 anys. Han de caminar. 

NÚMERO DE PLACES 
OFERTADES 

5 infants. Li porten dos nens a casa a les 9:00 hores. En recull 2 més al Born i un cinquè acudeix al Parc de la Ciutadella 
a les 9:40 hores. 

NÚMERO D'EDUCADORES 1 educador (només és ella), tot i que de vegades té el suport d'altres pares. 

FORMACIÓ DE LES 
EDUCADORES 

Formació permanent. L’educadora és graduada en Belles Arts (Argentina) i té estudis de doctorat en humanitats a 
la UPF. Formació addicional en pedagogia activa, pedagogia Kraef, mètode Montesori,… 

RATI NENS PER EDUCADOR Només accepta 5 nens per curs. A la seva bicicleta hi té adaptat un carret on hi caben 4 nens. 

TIPOLOGIA DE L'ESPAI ON 
S'OFEREIX EL SERVEI 

Bàsicament, al Parc de la Ciutadella. Al parc sempre acaba tenint ajuda d'altres adults. Els dies de pluja es queden a 
casa seva. Té dues habitacions de la casa habilitades per als nens. 

HORARIS Bàsicament de 9:00 a 14:30 hores. 

CALENDARI De dilluns a divendres, des de l'1 de setembre al 31 de juliol. Fa les vacances de Nadal, de Setmana Santa i les 
festivitats locals. 

FLEXIBILITAT Hi ha certa flexibilitat en el lliurament i la recollida dels infants, tot i adaptant-se a les seves necessitats. Accepta 
nens fora de l'horari de 9:00 a 14:30 hores. Hi ha molta interacció dels pares amb l'educadora i dels pares entre ells.  

SERVEIS RELACIONATS AMB 
ELS ÀPATS 

Cada nen/a ha de portar de casa una motxilla amb una muda, un termo amb el menjar i la fruita. No els hi ha 
funcionat el fet de que les famílies s'encarreguin de manera rotatòria dels àpats de tots els infants. 

AJUSTS DE L'ADMINISTRACIÓ No en tenen. 

TARIFES 300 € / mes per infant. Preu  de l'hora de cangur: 8 €. 

SITUACIÓ LABORAL D'alta d'autònoms a la Seguretat Social. 

SERVEIS CONTRACTATS Assegurança de responsabilitat civil. Fa signar als pares una espècie de "consentiment informat" que no té validesa 
legal. 

ASSOCIACIONS A LES QUE 
PERTANYEN 

Mares de dia. 

COM ES DONEN A CONÈIXER Boca a boca. Propaganda d'antics usuaris del servei ofert. 

PREOCUPACIONS Trobar una figura que donés emparament legal a l'activitat duta a terme. 

DEMANDES A 
L'ADMINISTRACIÓ 

1. Trobar la manera de legalitzar el servei. 2. Fer les ciutats amigables pels nens (tornar la ciutat als nens), construir 
ludoteques mediambientals. 
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Característiques sociolaborals dels pares o tutors. 

VARIABLES 
PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON  
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

Sexe M F F M F M F M F M 

Edat 39 43 39 46 41 44 40 40 36 40 

Estat Civil Casat Casat Casat Casat Casat Casat Casat Casat Separat Separat 

Formació Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup 

Situació laboral Actiu Actiu Actiu Actiu Actiu Actiu 
Discontin

u 
Actiu Aturat Actiu 

Ocupació 
Hosteleri

a 
Hosteleri

a 
Educació Jurídic Disseny Constr Publicitat 

Gestió/ 
Autònom 

Estudiant Professor 

Sector Serveis Serveis Serveis Serveis Serveis Constr Serveis Serveis   Serveis 

Nacionalitat ESP ARG ESP/ARG ESP CAN ESP ESP/ARG HOL BRA IRL 

País de 
procedència 

ESP ARG ARG ESP EUA ESP ARG HOL BRA IRL 

Districte de 
residència 

CIUTAT V CIUTAT V     CIUTAT V CIUTAT V 
EIXAMPL

E 
EIXAMPL

E 
EIXAMPL

E 
CIUTAT V 

Domicili (si no és 
BCN) 

                    

 

Característiques de la família. 

VARIABLES 
INFORMACIÓ 

SOBRE LA FAMÍLIA 
1 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

2 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

3 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

4 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

5 

Tipologia de la família Matrimoni + 2 fills Matrimoni + 1 fill Matrimoni + 2 fills Matrimoni + 2 fills Separats  

Nombre de fills 2 1 2 2 1 

Edats dels fills 9, 4 3 7, 2 7, 2 2 

Serveis d’acollida per a la 
resta d’infants 

Escolaritzat   Escolaritzat Escolaritzat   

Situació de conciliació de 
la vida familiar i de la 
professional 

Autònom 
hostaleria, 

dificultat conciliació 

Complicat. Treball 
en educació i 
magistratura 

Pare i mare 
treballen  

Pare treballa, mare 
discontinu  

Pare treballa, mare 
aturada 

Repartiment del permís 
de maternitat / 
paternitat 

NO NO       

Tipologia d’habitatge 
(propietat, lloguer,...) 

Lloguer Lloguer Lloguer Lloguer Lloguer 
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Característiques del servei escollit. 

VARIABLES 
RESPOSTES 
FAMÍLIA 1 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 2 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 3 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 4 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 5 

Atenció dispensada a 
l’infant 

Exclusiva, atenta   Molt personalitzat Molt bona   

Preus / tarifes 300 € 300 € 250 € 300 € 300 € 

Horaris 9:00-14:00 9:30-14:00 
9:30-14:00 / 4 dies 

set 
9:30-14:00 9:30-14:00 

Calendari Set-Juliol Set-Juliol Set-Juliol Set-Juliol Set-Juliol 

Flexibilitat   Sí Molta Moderada Total 

Proximitat geogràfica al 
domicili 

10 min 15 min 250 m Sí 15 min 

Proximitat geogràfica a la 
feina d’algun dels pares 

10 min 15 min 250 m No   

Instal·lacions Ludoteca exterior 
Casa i ludoteca 

exterior 
Aire lliure Ludoteca exterior   

Qualitat   Idònia Alta qualitat Molt bona Excel·lent 

Seguretat Bé Idònia Molt segur   Bé 

Formació dels / de les 
educadors/res 

  Superior Superior Superior Superior 

Comunicació amb el 
centre 

Molt propera i 
directa 

Fluïda     Excel·lent 

Comunicació amb les 
altres famílies 

Molt maca Fluïda Molt freqüent   Òptima 

Participació en les 
activitats del centre 

Espontànies 
Assistència a 

activitats 
Assistència a 

activitats 
  Encara no 

Satisfacció amb el servei 
rebut 

Alta Total Molt satisfets Molt satisfets   

Serveis complementaris   Recollida a domicili Recollida a domicili     

Mitjà pel que van 
conèixer el centre 

Coincidència al parc Boca-orella Recomanació 3rs Boca-orella Boca-orella 

Raó/ons per la/les qual/s 
han descartat d’altres 
tipologies de serveis 

Massa infants, llocs 
tancats, rigidesa 

Temps a l'aire lliure 
Grup reduït; temps 

a l'aire lliure 
Ambient 

personalitzat 

No plaça a les 
públiques. Cara i 

mala qualitat 
privades 

Es va intentar la 
matrícula en una EBM o 
en una llar d’infants 
pública o concertada? 

No No No 

Sí. No admès. 
Finalment, 

descartat per preu 
elevat, rigidesa i 

nombre d'infants. 

Sí 

 

Importància de les variables en el procés de decisió (valoració de 1 a 5, on 

1 és molt baix – 5 molt alt). 

VARIABLES Família 1 Família 2 Família 3 Família 4 Família 5 Promig 

Comoditat de l’infant 5 5 5 5 5 5 

Flexibilitat del servei 5 5 5 3 5 4,6 

Facilitació de la conciliació 
familiar i laboral 

4 4 5 5   4,5 

Horaris 5 4 5 3 3 4 

Calendari 5 4 5 5 4 4,6 

Preu 4 4 5 3 3 3,8 

Importància atorgada a la 
integració de serveis educatius 

  4     5 4,5 

Possibilitat d’accedir a ajuts de 
l’administració 

1 1   1   1 
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Annex 3.2. Taules centre 2. 

Descripció del centre. 

RESPONSABILITAT DINS EL 
CENTRE 

Mare. Membre de l'associació. 

TIPOLOGIA DEL SERVEI OFERT Criança compartida. 

SERVEI EN EL QUE 
S'EMMARQUEN 

Servei social. 

ANY D'INICI DE L'ACTIVITAT 2014. Iniciativa constituïda davant la impossibilitat d'accedir a les EBM i de sufragar el cost d'escoles privades o 
concertades. 

SERVEIS OFERTS Criança compartida. Organització de tallers (proposta d'organització a futur). 

ELEMENTS DE QUALITAT Autoaprenentatge i educació vivencial amb estreta participació dels pares i de les mares. 

EDAT DELS INFANTS 
ADMESOS 

Mínim 1 any. Han de caminar. Els infants que estan arribant als 3 anys sol.licitaran l'admissió a P3. 

NÚMERO DE PLACES 
OFERTADES 

Enguany acullen 11 infants.  

NÚMERO D'EDUCADORES 1 educadora. Suport de 2 pares alternats 1 cop a la setmana. 

FORMACIÓ DE LES 
EDUCADORES 

Doula. Experiència amb infants. 

RATI NENS PER EDUCADOR 4 (incloent la presència i participació dels pares). 

TIPOLOGIA DE L'ESPAI ON 
S'OFEREIX EL SERVEI 

Espai polivalent d'uns 50 metres quadrats cedit. Accés a un pati. 

HORARIS Bàsicament de 9:00 a 14:30 hores. 

CALENDARI De dilluns a divendres, des de l'1 de setembre al 31 de juliol. Fan les vacances del calendari escolar.  

FLEXIBILITAT Hi ha certa flexibilitat en el lliurament i la recollida dels infants, tot i adaptant-se a les seves necessitats. Molta 
involucració dels pares. 

SERVEIS RELACIONATS AMB 
ELS ÀPATS 

Repartiment per tal que un dia a la setmana cada família prepari el menjar per a tots els infants. Esmorzar (fruita) i 
dinar. ES prepara dinar vegetarià, ecològic i amb productes de KM 0. 

AJUSTS DE L'ADMINISTRACIÓ No en tenen. Cessió del local. 

TARIFES Repartiment de despeses: contractació educadora, assegurances i compra de material. 

SITUACIÓ LABORAL Contractació de l'educadora a càrrec de l'associació. 

SERVEIS CONTRACTATS Assegurança de responsabilitat civil per a l'educadora, dels pares i dels infants. 

ASSOCIACIONS A LES QUE 
PERTANYEN 

  

COM ES DONEN A CONÈIXER Boca a orella. Cartell en els espais comuns de l'organització que cedeix el local. 

PREOCUPACIONS Enderrocament de l'edifici de l'organització que cedeix l'espai. Incertesa sobre la reubicació. 

DEMANDES A 
L'ADMINISTRACIÓ 

Visualització d'aquest tipus d'iniciatives. 
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Característiques sociolaborals dels pares o tutors. 

VARIABLES 
PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON  
TUTOR 

Sexe F M   F M M F 

Edat         

Estat Civil         

Formació         

Situació laboral       Aturat Ocupat 

Ocupació         

Sector Serveis  Serveis       

Nacionalitat         

País de 
procedència 

        

Districte de 
residència 

        

Domicili (si no és 
BCN) 

        

 

Característiques de la família. 

VARIABLES 
INFORMACIÓ 

SOBRE LA FAMÍLIA 
1 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

2 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

3 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

4 

Tipologia de la família Matrimoni + 1 fill  Matrimoni + 1 fill Matrimoni + 1 fill 

Nombre de fills 1 1 1 1 

Edats dels fills 2 2,5 3 3 

Serveis d’acollida per a la 
resta d’infants 

    

Situació de conciliació de 
la vida familiar i de la 
professional 

Mare, jornada 
reduïda  

Bona per a ambdós 
tutors 

 

Pare: treball a 
temps complet. 
Mare aturada: 

Impossible conciliar 

Repartiment del permís 
de maternitat / 
paternitat 

No permís 
Maternitat 
únicament 

 
Mare: 16 setmanes 
Pare: 2 setmanes 

Tipologia d’habitatge 
(propietat, lloguer,...) 

Cedit Lloguer Propietat  Lloguer 
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Característiques del servei escollit. 

VARIABLES 
RESPOSTES 
FAMÍLIA 1 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 2 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 3 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 4 

Atenció dispensada a 
l’infant 

Molt bona Excel·lent  Fantàstica Excel·lent  

Preus / tarifes 130-170€ Immillorable   Adequat Excel·lent  

Horaris 9:30-14:30 Perfecte  9:30-14:30 Molt bons 

Calendari Escolar (no agrada) Habitual  Molt bons 

Flexibilitat Bona Immillorable  Total Excel·lent  

Proximitat geogràfica al 
domicili 

Regular 5 min Molt bona Molt bona 

Proximitat geogràfica a la 
feina d’algun dels pares 

 5 min Bona  

Instal·lacions Correctes Bones Correctes Bones 

Qualitat Molt bona Excel·lent  Correctes Molt bona 

Seguretat Bona Segur Correctes Molt bona 

Formació dels / de les 
educadors/res 

Suficient Molt capacitada  Extraordinària Molt bona 

Comunicació amb el 
centre 

Molt bona Fluida  Immillorable Molt bona 

Comunicació amb les 
altres famílies 

Molt bona 
Molta comunicació 

en temps real 
Immillorable Excel·lent  

Participació en les 
activitats del centre 

Alta  Absoluta Molt bona 

Satisfacció amb el servei 
rebut 

Sí Totalment satisfets Plena Excel·lent  

Serveis complementaris Pocs    

Mitjà pel que van 
conèixer el centre 

Boca-orella Boca-orella Boca-orella Fundadors 

Raó/ons per la/les qual/s 
han descartat d’altres 
tipologies de serveis 

Quorums i ràtios, 
participació i 

filosofia 

Educació lliure. 
Massa demanda en 

relació oferta. 

Ideologia, preu, 
impossibilitat accés 

Falta de mitjans 
econòmics 

Es va intentar la 
matrícula en una EBM o 
en una llar d’infants 
pública o concertada? 

Sí. Renúncia a plaça No No 
No, per no poder 
assumir-ne el cost 

 

Importància de les variables en el procés de decisió (valoració de 1 a 5, on 

1 és molt baix – 5 molt alt). 

VARIABLES Família 1 Família 2 Família 3 Família 4 Promig 

Comoditat de l’infant 5 4 5 5 4,8 

Flexibilitat del servei 4 5 5 5 4,8 

Facilitació de la conciliació 
familiar i laboral 

5 5 5 5 5 

Horaris 5 4 5 5 4,8 

Calendari 3 4 5 3 3,8 

Preu 5 5 5 5 5 

Importància atorgada a la 
integració de serveis educatius 

5   5 5 

Possibilitat d’accedir a ajuts de 
l’administració 

3 1 2 2 2 
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Annex 3.3. Taules centre 3. 

Descripció del centre. 

RESPONSABILITAT DINS EL 
CENTRE 

Impulsora de l'associació inicial (formada per 6 persones, 2 de les quals inversores). Ella és una de les associades 
inversores i és la responsable del grup de criança. 

TIPOLOGIA DEL SERVEI OFERT Grup de criança. Servei de guarderia. Inicialment l'associació impulsava una ludoteca - bar per a les famílies en el 
qual s'organitzaven xerrades, tallers, activitats culturals i socials,… 

SERVEI EN EL QUE 
S'EMMARQUEN 

Clarament són un servei educatiu 

ANY D'INICI DE L'ACTIVITAT 2012, va néixer com a club social privat ludoteca - cafè. Des de fa 2 anys és un grup de criança (a petició de les 
pròpies famílies). 

SERVEIS OFERTS Grup de criança multilingual (anglès, francès). També s'organitzen tallers i activitats extraescolars (música en anglès, 
cuina en anglès, ioga per a mares,…). També es lloga el local per fer-hi festes, tallers,… 

ELEMENTS DE QUALITAT Flexibilitat dels horaris / No és necessària la continuïtat d'assistència mensual / El procés d'adaptació seguit / El 
multilingüisme / Les sortides que es fan / Les activitats extraescolars / Elevada rotació d'infants i infants molt 
diferents en edats: és molt interessant pedagògicament parlant.  

EDAT DELS INFANTS 
ADMESOS 

Des dels 1 fins als 6 anys (tot i que no hi ha edat màxima). Els nens han de saber caminar. Moltes de les famílies que 
hi porten els infants són estrangeres que fan una estada temporal a Catalunya. D'altres famílies (degut a que 
desconeixen el català i/o el castellà) volen allargar al màxim la incorporació dels seus fills a la formació reglada. 

NÚMERO DE PLACES 
OFERTADES 

Actualment tenen 13 infants. 

NÚMERO D'EDUCADORES 2 educadores 

FORMACIÓ DE LES 
EDUCADORES 

Màster en Educació. Fa cursos de manera continuada. Necessita un acompanyament. Ara fa un curs d'educació viva 
a la KRAEV. 

RATI NENS PER EDUCADOR Màxim, 5 nens per educador. Mai en tenen més. 

TIPOLOGIA DE L'ESPAI ON 
S'OFEREIX EL SERVEI 

Espai de lloguer de 80 metres quadrats. També fan 3 sortides setmanals a la ludoteca del Parc de la Ciutadella. 

HORARIS Dues possibilitats: 3 matins a la setmana de 9:30 a 13:30 hores o bé els 5 dies de la setmana de 9:30 a 17:00 hores. 
El fet de que hi hagi aquestes dues possibilitats, fa que mai es superi el rati de 5 nens per educador.  

CALENDARI De dilluns a divendres, des de l'1 de setembre al 31 de juliol. S'organitzen casals per Nadal, per Setmana Santa i al 
juliol. 

FLEXIBILITAT Molt elevada. Participació dels pares en el procés d'adaptació. Suport dels pares en les sortides. 

SERVEIS RELACIONATS AMB 
ELS ÀPATS 

Dinar ecològic que prepara el seu marit a casa seva. Fruita (els nens la porten de casa i la comparteixen) / esmorzar 
/ berenar (només pels infants que queden fins a les 17:00 hores). 

AJUSTS DE L'ADMINISTRACIÓ No tenen ajuts de l'administració. 

TARIFES 3 matins a la setmana: 350 € / mes; 5 dies a la setmana: 520 € / mes. 45 € per nen en concepte d'assegurança. No 
hi ha hores extres. 

SITUACIÓ LABORAL Voluntàries. Situació en procés de canvi per tal de començar a cotitzar com a autònomes. 

SERVEIS CONTRACTATS Assegurança superior a la de responsabilitat civil. Nens i educadores estan assegurats al 100% contra qualsevol 
incident que pugui passar dins o fora del local. Abans contractava els serveis d eneteja però ja no: no n'estava 
satisfeta dels resultats. 

ASSOCIACIONS A LES QUE 
PERTANYEN 

KRAEV. 

COM ES DONEN A CONÈIXER Boca a orella. Pàgines web i foros especialitzats (mamaproof,…). 

PREOCUPACIONS El trànsit de la situació de voluntariat a la contractació de les educadores. Haver de pagar més de 300 € al mes en 
concepte d'autònoms. Ella viu en un món diferent dels nens als que cuida (creixen en famílies que tenen alta 
capacitat adquisitiva). 

DEMANDES A 
L'ADMINISTRACIÓ 

Ajudes a les famílies que volen seguir el seu projecte però que el troben car. Potser val més finançar ajuts a iniciatives 
ja existents que crear noves places d'EBM. 
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Característiques sociolaborals dels pares o tutors. 

VARIABLES 
PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

PRIMER 
TUTOR 

SEGON 
TUTOR 

Sexe F M   F M 

Edat 35 48 32 31 35 42 

Estat Civil       

Formació Sup  Sup Sup Sup Sup Sup 

Situació laboral Actiu Actiu Actiu Actiu Inactiu Actiu 

Ocupació Autònom Autònom Gestió Gestió  Transport 

Sector   Serveis Serveis  Serveis 

Nacionalitat EST IRL GB RTX GB GB 

País de 
procedència 

EST IRL GB RTX GB GB 

Districte de 
residència 

CIUTAT V CIUTAT V CIUTAT V CIUTAT V CIUTAT V CIUTAT V 

Domicili (si no és 
BCN) 

      

 

Característiques de la família. 

VARIABLES 
INFORMACIÓ 

SOBRE LA FAMÍLIA 
1 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

2 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

3 

Tipologia de la família   Matrimoni + 1 fill 

Nombre de fills 1 1 1 

Edats dels fills 3 1,25 2,5 

Serveis d’acollida per a la 
resta d’infants 

   

Situació de conciliació de 
la vida familiar i de la 
professional 

   

Repartiment del permís 
de maternitat / 
paternitat 

1,5 anys a Estònia 8 mesos  

Tipologia d’habitatge 
(propietat, lloguer,...) 

Propietat Lloguer Lloguer 
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Característiques del servei escollit. 

VARIABLES 
RESPOSTES 
FAMÍLIA 1 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 2 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 3 

Atenció dispensada a 
l’infant 

Molt bona. 
Fantàstica atenció 

alimentació 
Excel·lent 

Molt bon nivell 
atenció individual 

Preus / tarifes Preus mercat Bona per la qualitat Raonable 

Horaris 
Fexible i 

acomodaticia 
Bé Bé 

Calendari Encaixa bé Perfecte  

Flexibilitat Molt flexible 
Bona. Especialment 
durant l’adaptació 

Molt flexible 

Proximitat geogràfica al 
domicili 

10 min 4 min Molt proper 

Proximitat geogràfica a la 
feina d’algun dels pares 

10 min 20 min  

Instal·lacions Molt bé Bé Molt bé 

Qualitat Molt bé Excel·lent Bé 

Seguretat Bé. Suggeriments. Fantàstica Bé 

Formació dels / de les 
educadors/res 

Molt bé. 
Valoració de com 
són més que de la 

titulació 
 

Comunicació amb el 
centre 

Molt propera i 
disponible 

Molt bé Molt bé 

Comunicació amb les 
altres famílies 

A través altres 
activitats  

Maca, normal Molt bé 

Participació en les 
activitats del centre 

Intent de 
particpació 

Bé Molt bé 

Satisfacció amb el servei 
rebut 

Molt bé Molt satisfets Molt satisfets 

Serveis complementaris Suggeriments Classes extra  

Mitjà pel que van 
conèixer el centre 

Boca-orella Internet Boca-orella 

Raó/ons per la/les qual/s 
han descartat d’altres 
tipologies de serveis 

Agrat immediat 

Ratio 
educadors/infants 
massa gran. Falta 

d’excursions. 
Adaptació inflexible 

Primera opció 

Es va intentar la 
matrícula en una EBM o 
en una llar d’infants 
pública o concertada? 

No Sí. Privat. No 

 

Importància de les variables en el procés de decisió (valoració de 1 a 5, on 

1 és molt baix – 5 molt alt). 

VARIABLES Família 1 Família 2 Família 3 Promig 

Comoditat de l’infant 5 5 5 5 

Flexibilitat del servei 5 4 5 4,7 

Facilitació de la conciliació 
familiar i laboral 

5 5 1 3,7 

Horaris 5 3 4 4 

Calendari 5 5 4 4,7 

Preu 4 4 2 3,3 

Importància atorgada a la 
integració de serveis educatius1 

5  1 3 

Possibilitat d’accedir a ajuts de 
l’administració 

1  1 1 

Annex 3.4. Taules centre 4. 
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Descripció del centre. 

RESPONSABILITAT DINS EL 
CENTRE 

Propietària, organitzadora i gestora. 

TIPOLOGIA DEL SERVEI OFERT Grup de criança. Associació sense ànim de lucre que ofereix diferents propostes, entre d'altres, un servei d'escola 
basat en l'Educació Lliure. 

SERVEI EN EL QUE 
S'EMMARQUEN 

Clarament són un servei educatiu. 

ANY D'INICI DE L'ACTIVITAT 2014 

SERVEIS OFERTS Grup de criança. Escola d'Educació Lliure. Tallers i activitats compartides pares-infants. Servei de cafeteria. Espai de 
joc. Botigueta. 

ELEMENTS DE QUALITAT Ràtio reduïda. Proposta que respon a les necessitats que tenen els nens, no les dels pares ni les de les institucions. 
Es fa un acompanyament respectuós dels infants. 

EDAT DELS INFANTS 
ADMESOS 

De 2 a 6 anys. Eventualment, poden acceptar infants de 18 mesos. 

NÚMERO DE PLACES 
OFERTADES 

21 infants. Actualment, 23. 

NÚMERO D'EDUCADORES 3 educadores. Actualment, 1 persona de suport. Eventualment, poden acollir servei de voluntariat.  

FORMACIÓ DE LES 
EDUCADORES 

1 psicòloga, 1 educadora social, 1 mestre educació infantil. Suport: 1 dansaterapeuta. 

RATI NENS PER EDUCADOR 1:7 màxim 

TIPOLOGIA DE L'ESPAI ON 
S'OFEREIX EL SERVEI 

Espai de 250 metres quadrats (aproximat) diàfan, lluminós i polivalent. Espai de joc, pati exterior, cuina.  

HORARIS 2 franges horàries. De 9:00 -13:00 i de 9:00 - 15:00 

CALENDARI De dilluns a divendres, des de l'1 de setembre al 31 de juliol.  

FLEXIBILITAT Hi ha certa flexibilitat en el lliurament i la recollida dels infants, tot i adaptant-se a les franjes acordades. 

SERVEIS RELACIONATS AMB 
ELS ÀPATS 

1r torn: esmorzar proveït pels pares. 2n torn: esmorzar i dinar proveït pels pares. 

AJUSTS DE L'ADMINISTRACIÓ No en tenen. 

TARIFES 250€, 330€ (pel servei d'Escola Lliure) 

SITUACIÓ LABORAL Educadores contractades. 

SERVEIS CONTRACTATS Autogestió 

ASSOCIACIONS A LES QUE 
PERTANYEN 

Ludus. Directorio de pedagogías alternativas. 

COM ES DONEN A CONÈIXER Boca a boca. Acció promocional de tallers i altres activitats. 

PREOCUPACIONS   

DEMANDES A 
L'ADMINISTRACIÓ 

Visualització d'aquest tipus d'iniciatives. 

 

 

Característiques de la família. 



   
 

Anàlisi del potencial del capital social dels grups de criança en el procés educatiu de 0-3 anys   Pàgina 111 

 

VARIABLES 
INFORMACIÓ 

SOBRE LA FAMÍLIA 
1 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

2 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

3 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

4 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

5 

INFORMACIÓ 
SOBRE LA FAMÍLIA 

6 

Tipologia de la família Parella de fet Homoparental Nuclear 
Parella de fet amb 
1 fill i fill anterior  

- Matrimoni + 1 fill 

Nombre de fills 1 1 1 2 1 1 

Edats dels fills 2 1 2 2, 2 2 3 

Serveis d’acollida per a la 
resta d’infants 

      

Situació de conciliació de 
la vida familiar i de la 
professional 

Mare no treballa Aturat 
Mare jornada 
reduïda / Pare 

professió liberal 

Compatible. Hauria 
volgut comptar 

amb 2 anys 
d'excedència 

Mare jornada 
reduïda / Pare 
tardes lliures 

Reducció jornada 
laboral mare 

Repartiment del permís 
de maternitat / 
paternitat 

 
No va poder 

accedir 
 

Matí pare,   
tarda mare 

No Només mare 

Tipologia d’habitatge 
(propietat, lloguer,...) 

Propietat Propietat Propietat Propietat Propietat Lloguer  

 

Característiques del servei escollit. 

VARIABLES 
RESPOSTES 
FAMÍLIA 1 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 2 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 3 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 4 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 5 

RESPOSTES 
FAMÍLIA 6 

Atenció dispensada a 
l’infant 

Bona Molt bona Molt bé Excel.lent Bona Molt bona 

Preus / tarifes Correcta 
Bé. Petició de 

subvenció 
Correcte 250€ Correcte Raonable 

Horaris 
Valoraria 

disponibilitat a la 
tarda 

Allargar a la tarda Correcte 9:00-13:00 Bons Bons  

Calendari Correcte Bé Molt correcte Setembre - juliol  Molt bo 

Flexibilitat Correcte Bé Correcte Sí Molt bona Elevada 

Proximitat geogràfica al 
domicili 

Bona Excel·lent Correcte Sí 25 min 10 min 

Proximitat geogràfica a la 
feina d’algun dels pares 

   Sí 20 min No 

Instal·lacions Bones Bones Molt correcte Excel·lents Bones Molt bones 

Qualitat Bona Molt bona Molt bé Excel·lents  Bona Alta 

Seguretat 
Proposta d'algun 

ajust 
Molt bé Correcte Excel·lent Adequada a l'edat Alta 

Formació dels / de les 
educadors/res 

Bona Genial Excel·lent  Excel·lent Molt bona Molt bona 

Comunicació amb el 
centre 

Bona Genial Excel·lent Bona  Excel·lent 

Comunicació amb les 
altres famílies 

Bona Excel·lent Molt bé Bona  Bona 

Participació en les 
activitats del centre 

Bona Excel·lent Molt bé Bona  Bona 

Satisfacció amb el servei 
rebut 

Bona Excel·lent Alta Bona Molt satisfet Alta 

Serveis complementaris  Bons  Bona   

Mitjà pel que van 
conèixer el centre 

Boca-orella 
Publicitat en el barr 

i boca-orella 
Boca-orella Boca-orella Promoció al barri Boca-orella 

Raó/ons per la/les qual/s 
han descartat d’altres 
tipologies de serveis 

 Línia pedagògica 
Elevada ràtio 

educadors/infants. 
Filosofia  

No concordança 
amb sistema 

educatiu 

Coneixement del 
sistema educatiu 

tradicional 

Millor atenció a 
l'infant. Afinitat 

mètode pedagògic 

Es va intentar la 
matrícula en una EBM o 
en una llar d’infants 
pública o concertada? 

No No Sí. Va cursar baixa. No 
Sí. Centre públic 
amb referències 

Sí 

Importància de les variables en el procés de decisió (valoració de 1 a 5, on 

1 és molt baix – 5 molt alt). 
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VARIABLES Família 1 Família 2 Família 3 Família 4 Família 5 Família 6 Promig 

Comoditat de l’infant 5 5 4 5 5 5 
4,8 

Flexibilitat del servei 5 5 4 5 5 4 
4,7 

Facilitació de la conciliació 
familiar i laboral 

4 3 2 5 5 4 
3,8 

Horaris 4 5 3 5 5 4 
4,3 

Calendari 5 5 2 5   3 
4,0 

Preu 5 3 3 5 4 3 
3,8 

Importància atorgada a la 
integració de serveis educatius 

5 1  5   
3,7 

Possibilitat d’accedir a ajuts de 
l’administració 

3 1  1 1 1 
1,4 
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Annex 3.5. Taules centre 5. 

Descripció del centre. 

RESPONSABILITAT DINS EL 
CENTRE 

Sòcia capitalista. Educadora - Acompanyant. 

TIPOLOGIA DEL SERVEI OFERT Llar d'infants privada constituïda com a cooperativa. Accepten millor el concepte de servei d'Educació Lliure 
d'acompanyament a l'infant i espai familiar. Ofereixen, també, espais de formació per a adults i d'acompanyament 
a infants i famílies en horari de tardes. 

SERVEI EN EL QUE 
S'EMMARQUEN 

 No determinat. 

ANY D'INICI DE L'ACTIVITAT 2000. Primer com una SCP i ara com a cooperativa. 

SERVEIS OFERTS Acompanyament als infants i famílies des de la seva mirada. Pedagogia lliure . Espai de qualitat familiar en grups 
d'edat a les tardes (acompanyament en un espai segur sense caure en l'empoderament dels pares). Espai de 
formació per a adults. Tallers vivencials 1 cop al trimestre. Formació a adults. Reunions mensuals amb els pares dels 
infants del grup de matí. 

ELEMENTS DE QUALITAT Acompanyament als infants de qualitat: 4 professionals amb bagatge; treball intern de tot l'equip profund, 
estructura clara de l'espai; permeabilitat a necessitats puntuals. 

EDAT DELS INFANTS 
ADMESOS 

De 2 a 6 anys.  

NÚMERO DE PLACES 
OFERTADES 

Al voltant de 20-25 places. 

NÚMERO D'EDUCADORES 4 educadores / acompanyants i 2 persones de suport (en pràctiques). 

FORMACIÓ DE LES 
EDUCADORES 

2 mestres d'educació infantil, 1 educadora social, 1 mestra musical 

RATI NENS PER EDUCADOR 1:5 aproximadament. 

TIPOLOGIA DE L'ESPAI ON 
S'OFEREIX EL SERVEI 

Local de 250 metres quadrats (aproximat) llogat. Diferents espais definits, menjador i pati exterior.  

HORARIS De 9:00 -14:30. 

CALENDARI Calendari escolar. Juliol a determinar en funció de les necessitats dels pares. 

FLEXIBILITAT Flexibilitat en l'entrada (entre les 9:00 i les 10:00 o a les 12:00 hores). Flexibilitat total en la sortida. Deixen l'espai 
quan famílies tenen necessitats puntuals. 

SERVEIS RELACIONATS AMB 
ELS ÀPATS 

Cada nen porta el seu menjar. Hi ha dos moments per menjar: entre les 9:00 i els 10:00 (si l'infant ha d'esmorzar) i 
a les 12:00 hores (dinars). 

AJUSTS DE L'ADMINISTRACIÓ No en tenen. La transformació a cooperativa es veu com una oportunitat per poder accedir-hi. 

TARIFES 5060 € anual. Descompte 20 per cent pel 2n germà. Apliquen accions d'economia solidària d'intercanvi de serveis 
com a mecanisme de no exclusió d'infants per motius econòmics. 

SITUACIÓ LABORAL Cooperativistes (les 4 sòcies). 

SERVEIS CONTRACTATS Lloguer local. Servei de neteja. Assegurança educadores, infants i espai. 

ASSOCIACIONS A LES QUE 
PERTANYEN 

XELL. Es plantegen entrar a l'associació de cooperatives COOPCAT. 

COM ES DONEN A CONÈIXER Difusió XELL, xarxa pròpia, web, facebook, … Vincles amb altres entitats del barri.  

PREOCUPACIONS En cap moment han sentit suport. Hi ha gent que imparteix pedagoria lliure i no hauria de poder fer-la (possibilitat 
de que alguna iniciativa pugui caure en el laissez-faire) 

DEMANDES A 
L'ADMINISTRACIÓ 

Possibilitat d'endarrerir l'escolarització obligatòria als 7 anys. Possibilitat d'elecció línia pedagògica en centres 
púbics. Construcció d'espais d'interacció entre projectes similars. Llimar les barreres econòmiques en l'accés a 
iniciatives d'aquest tipus. 
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Característiques sociolaborals dels pares o tutors. 

n.d. 

Característiques de la família. 

n.d. 

Característiques del servei escollit. 

n.d. 

Importància de les variables en el procés de decisió (valoració de 1 a 5, on 

1 és molt baix – 5 molt alt). 

n.d. 

 

 

 


