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  Calendari escolar

El curs s'inicia a principis de setembre i acaba 
a mitjans de juliol.

Els mesos de juliol i agost algunes escoles 
ofereixen el servei Bressol d’Estiu per a infants 
d’1 a 3 anys, en el marc de la campanya de 
vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona.

  Horaris

De dilluns a divendres: de 9.00 a 17.00 h, amb 
servei gratuït d’acollida (de 8.00 a 9.00 h)

Setembre i juliol: de 8.00 a 15.00 h

Algunes escoles ofereixen grups amb horari 
reduït: de 9.00 a 13.00 h o de 15.00 a 19.00 h

  Servei de cuina

Totes les escoles disposen de cuina pròpia, on 
s’elaboren diàriament els menús. S’adapten 
menús per a dietes alimentàries especials i es 
facilita la possibilitat de continuar l’alletament 
matern.

L’alimentació és saludable, seguint les 
recomanacions de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, basada en la dieta mediterrània 
i amb el 95% d’aliments ecològics i de 
proximitat.

  Accés a una escola

Les escoles bressol organitzen jornades de 
portes obertes durant l’abril per donar a 
conèixer el servei, l’equip, les instal·lacions i el 
projecte educatiu.

Les famílies interessades han de presentar 
una sol·licitud de preinscripció de manera 
telemàtica (preferiblement) o a l’escola bressol 
triada com a primera opció (sempre amb cita 
prèvia) durant la primera quinzena de maig, 
aproximadament. En cas d’obtenir una plaça, 
cal fer la matrícula al juny. 

- Accés durant el curs:

Les famílies poden consultar les places vacants 
de les escoles i afegir-se a la llista d’espera. 
Per fer-ho, han de tramitar la sol·licitud 
telemàticament, o bé presencialment amb cita 
prèvia.

També es pot presentar la sol·licitud al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de l’IMEB (plaça 
d’Espanya, 5).

  Quotes

Les quotes que s’han de pagar inclouen 
l’escolarització i l’alimentació i s’ajusten segons 
la renda familiar amb un sistema de tarifació 
social (la quota aproximada es pot calcular 
telemàticament).

* En conjunt, els preus públics que paguen les famílies a 
l’escola bressol representen 1 de cada 4 euros del cost del 
servei, i l’Administració en paga la resta. Les quotes varien 
en funció de la renda familiar, de l’ús del menjador i també 
del curs de l’infant, ja que per als infants de 2 a 3 anys hi 
ha un preu més reduït.

Més informació de la xarxa d’escoles bressol municipals  
de l’Ajuntament de Barcelona a barcelona.cat/escolesbressol

L’Ajuntament de Barcelona té una xarxa de més de cent escoles bressol municipals,  
en procés de creixement, obertes a la comunitat com a cases de la petita infància.  
Són centres educatius públics que, adreçats a infants d'entre 4 mesos i 3 anys,  
ofereixen el primer cicle d’educació infantil.

A les escoles bressol: 

• L’infant és el protagonista i es desenvolupa en un entorn educatiu estimulant, segur i acollidor. 

• L’equip educatiu acompanya l’infant tenint-ne en compte les capacitats, i en reforça els vincles i l’autonomia. 

• Les famílies comparteixen la criança i l’educació dels infants en un marc de confiança i de reconeixement mutu. 

• La comunitat i el barri són l’entorn on s’integren les escoles i on fan xarxa amb altres serveis i equi-
paments de proximitat: escoles, espais familiars de criança municipals, centres de salut, serveis socials, 
biblioteques o entitats socials. 

• L’equitat, la diversitat i els drets dels infants són els principis que guien les escoles com a servei educatiu.

CAT



  ميتلك مجلس بلدية برشلونة شبكة متنامية من أكرث من مائة دور حضانة بلدية مفتوحة للمجتمع
 كمنازل لألطفال الصغار. إنها مراكز تعليمية عامة تستهدف األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 4 أشهر

و 3 سنوات، وتقدم املرحلة األوىل من تعليم األطفال الصغار.

  يف دور الحضانة:

 الطفل أو الطفلة هم الشخصيات الرئيسية وينشأون يف بيئة تعليمية محفزة وآمنة ومرحبة.

يرافق الفريق التعليمي الطفل أو الطفلة مع مراعاة قدراتهم وتقوية عالقاتهم واستقالليتهم.

 تتشارك العائالت يف تربية األطفال وتعليمهم يف إطار من الثقة واالعرتاف املتبادل.

 املجتمع والحي هام البيئة التي تشكل دور الحضانة جزًءا منها وحيث تقيم شبكة مع الخدمات واملرافق
 املجاورة األخرى: املدارس أو أماكن تربية األطفال العائلية البلدية أو املراكز الصحية أو الخدمات االجتامعية

أو املكتبات أو الكيانات االجتامعية.

املساواة والتنوع وحقوق األطفال هي املبادئ التي توجه دور الحضانة كخدمة تعليمية.
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barcelona.cat/escolesbressol

مزيد من املعلومات حول شبكة دور الحضانة البلدية التابعة ملجلس بلدية برشلونة عىل موقع

العربية

   العام الدراسي

 يبدأ العام الدرايس يف أول سبتمرب وينتهي يف
 منتصف يوليو.

 يوليو وأغسطس، تقدم بعض دور الحضانة خدمة
 "Bressol d'Estiu" لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم

 بني عام و 3 أعوام، كجزء من حملة العطلة
الصيفية التي ينظمها مجلس بلدية برشلونة.

  أوقات العمل

 من االثنني إىل الجمعة: من 9:00 صباًحا حتى
 5:00 مساًء، مع خدمة استقبال مجانية )من 8:00

صباًحا حتى 9:00 صباًحا(

سبتمرب ويوليو: من 8:00 صباًحا حتى 3:00 عرًصا

 تقدم بعض دور الحضانة مجموعات ذات
 ساعات عمل أقل: من 9:00 صباًحا حتى 1:00

ظهرًا أو من 3:00 عرًصا حتى 7:00 مساًء.

  خدمة المطبخ

 يوجد يف جميع دور الحضانة مطبخ خاص بها،
 حيث يتم إعداد قوائم الطعام يوميًا. تخضع

 هذه القوائم ألنظمة غذائية خاصة، وتُتاح
 لألمهات الفرصة ملواصلة إرضاع أطفالهن رضاعة

طبيعية.

 الطعام صحي، وفًقا لتوصيات وكالة الصحة
العامة يف برشلونة، بناًء عىل الحمية املتوسطية   

ومبكونات عضوية محلية بنسبة %95.

  االلتحاق بدور الحضانة

 تنظم دور الحضانة أياًما مفتوحة يف أبريل
 للتعريف بخدماتها ومرافقها ومرشوعها

التعليمي.

 يجب عىل العائالت املهتمة تقديم طلب
 التسجيل املسبق إلكرتونيًا )يفضل( أو يف

 الحضانة التي تم اختيارها كخيار أول )دامئًا عن
 طريق موعد مسبق( خالل أول أسبوعني من

 شهر مايو تقريبًا. يف حالة الحصول عىل مكان،
فسيتعني تسجيل األطفال يف يونيو.

— االلتحاق خالل العام الدرايس:

 ميكن للعائالت التحقق من األماكن الشاغرة
 يف دور الحضانة والتسجيل يف قوائم االنتظار

 الخاصة بها. للقيام بذلك، سيحتاجون إىل تقديم
 طلباتهم عرب اإلنرتنت، أو حضورياً عن طريق

موعد مسبق.

 ميكنك أيًضا تقديم الطلب يف نقطة خدمة
 املواطننب التابعة للمعهد البلدي للتعليم يف

برشلونة )بالزا دي إسبانيا، 5(.

  األسعار

 تشمل األسعار الواجب دفعها الدراسة والطعام
 ويتم تعديلها وفًقا لدخل األرسة بواسطة نظام

 التعريفة االجتامعية )ميكن حساب األسعار
التقريبية إلكرتونيًا(.

 * بشكل عام، متثل األسعار العامة التي تدفعها العائالت إىل الحضانة

 واحًدا من كل أربعة يورو من تكلفة الخدمة، وتدفع اإلدارة الباقي.

 تختلف األسعار حسب دخل األرسة واستخدام غرفة الطعام وكذلك

 سنة االلتحاق، حيث يوجد سعر أقل لألطفال من سن 2 إىل 3
سنوات.
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