
LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
de Barcelona



  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.
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    بارسیلونا کی شہری کونسل کے پاس سو سے زائد میونسپل بریسول سکولوں کا نیٹ ورک موجود ہے، اور جو

 مسلسل بڑھنے کے عمل میں ہے اور کمیونٹی کے لیے دستیاب ہیں جیسے کاساس دے ال پیکینیا انفانسیا۔ یہ

 رسکاری تعلیمی مراکز ہیں جو 4 ماہ سے 3 سال کے بچوں کے لیے ہیں، اور یہاں انہیں ابتدائی تعلیم کے پہلے

درجہ کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔

   بریسول سکولوں میں:

بچہ یا بچی اہم کردار کا حامل ہے اور ایک جوش و جذبہ والے، محفوظ اور دوستانہ تعلیمی ماحول میں نشوومنا پاتا ہے۔

 تدریس کا عملہ بچے یا بچی کی اس کی اہلیتوں کے مطابق مدد کرتا ہے اور اس کے تعلقات اور خود مختاری کو تقویت
دی جاتی ہے۔

خاندان اعتامد اور باہمی آگاہی کے ذریعہ بچے اور بچیوں کی نشوومنا اور تعلیم کی حصہ داری کرتے ہیں۔

 کمیونٹی اور محلہ وہ ماحول ہے جہاں سکول موجود ہیں اور جہاں وہ دیگر خدمات اور قریبی سہولیات کے ساتھ
 نیٹ ورک بناتے ہیں: سکول، خاندانوں کے لیے پرورش کے میونسپل مقامات، مراکز صحت، سامجی خدمات، الئربیراں یا

سامجی ادارے۔

عدل، تنوع اور بچوں و بچیوں کے حقوق وہ بنیادی اصول ہیں جو سکولوں کو تعلیمی خدمت کے طور پر چالتے ہیں۔

•

•

•

•

•

  بارسیلونا کی شہری کونسل کے میونسپل بریسول سکولوں کے نیٹ ورک کے بارے میں مزید معلومات
barcelona.cat/escolesbressol پر مالحظہ کریں۔ 
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  تعليمی سال

 کورس کا آغاز ستمرب کے اوائل سے اور اختتام
وسط جوالئی میں ہو گا۔

 بارسیلونا کی شہری کونسل کی موسم گرما کی
 تعطیالت کی مہم کے حوالہ سے بعض سکولوں

 میں جوالئی اور اگست کے مہینوں میں 1 تا 3
  سال کے بچوں کے لیے خدمت

"Bressol d'Estiu" فراہم کی جاتی ہے۔

  اوقات

 پیر تا جمعہ: صبح 9.00 تا شام 5.00 بجے، دیکھ
 بھال کی مفت خدمت کے ساتھ )صبح 8.00 تا

9.00 بجے(

ستمرب اور جوالئی: صبح 8.00 تا دوپہر 3.00 بجے

 بعض سکول گروپس کے لیے محدود اوقات کی
 پیشکش کرتے ہیں: صبح 9.00 تا دوپہر 1.00 بجے

اور دوپہر 3.00 تا شام 7.00 بجے

  کچن کی خدمت

 متام سکولوں میں اپنا کچن موجود ہے، جہاں
 یومیہ بنیاد پر مینیو تیار ہوتے ہیں۔ خصوصی

 غذائی رضوریات کے تحت مینیو تیار کیے جاتے
 ہیں اور سہولت دی جاتی ہے کہ مائیں اپنا

دودھ پالنا جاری رکھ سکیں۔

 کھانا صحت بخش ہوتا ہے، جسے میڈیٹرانین
 غذا اور 95% مقامی، اورگینک اجزا کی بنیاد پر

 بارسیلونا کی رسکاری صحت کی ایجنسی کی
تجاویز کی پیروی کرتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے۔

  سکول ميں داخلہ

 خدمت، اساتذہ، سہولیات اور تعلیمی منصوبے
 کا تعارف کروانے کے لیے، بریسول سکول اپریل

میں اوپن ڈے منعقد کرتے ہیں۔

 دلچسپی رکھنے والے خاندانوں کو پیشگی داخلہ
 کے لیے مئی کے پہلے دو ہفتوں میں درخواست
 جمع کروانا ہو گی، آن الئن طریق پر )ترجیحی(
 یا پہلے اختیار کے طور پر منتخب کردہ بریسول
 سکول میں )مالقات کے لیے وقت لے کر( حارض

 ہوتے ہوئے۔ اس صورت میں کہ نشست مل
جائے، بچے کو جون میں داخل کروانا ہو گا۔

— تعلیمی سال کے دوران رسائی:

 خاندان، سکولوں میں خالی نشستوں کے
 متعلق پڑتال کر سکتے ہیں اور ان کی فہرست

 منتظرین میں اندراج کروا سکتے ہیں۔ ایسا
 کرنے کے لیے، انہیں آن الئن درخواست پیش

 کرنا ہو گی، یا مالقات کے لیے وقت حاصل کر
کے حارض ہونا ہو گا۔

 اس کے عالوہ درخواست IMEB کے شہری
 مدد کے مقام پر بھی پیش کی جا سکتی ہے

.)plaza de Espanya, 5(

  فيس

 ادا کی جانے والی فیس میں داخلہ اور غذائی
 اخراجات شامل ہیں اور انہیں سامجی درجہ
 بندی نظام کے رسکاری محکموں کے نرخ پر
 خاندانی آمدن کے تحت ترتیب دیا جاتا ہے
 )اندازے کے تحت فیس کا آن الئن حساب

لگایا جا سکتا ہے(۔

 * مجموعی طور پر، خاندانوں کی جانب سے سکول بریسول کو

 ادا کی گئی فیس خدمت کے اخراجات کے چار میں سے ایک یورو

 ہوتے ہیں، اور باقی انتظامیہ ادا کرتی ہے۔ خاندانی آمدن اور بچے

 کے کورس کے لحاظ سے فیسیں مختلف ہوتی ہیں، جیسا کہ 2 تا

3 سال کے بچوں کے لیے نرخ زیادہ کم ہوتے ہیں۔



Institut Municipal d’Educació de Barcelona
(Ajuntament de Barcelona)

Més informació:
barcelona.cat/escolesbressol

barcelona.cat/educacio

Twitter:
@BCNeducadora

Adreça electrònica:
imebatencio@bcn.cat
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