LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS

de Barcelona

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

CAT

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 equipaments 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.
•
•
•
•

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.

有关巴塞罗那市政厅的 escoles bressol 市政学校网络的更多信息，请参阅
barcelona.cat/escolesbressol

中文

巴塞罗那市政厅拥有一个由100多家 escoles bressol 市政学校组成的网络，目前
正处于成长过程，这些学校作为幼儿之家向公众开放。它们是公立学校，为4个
月至3岁大的孩子提供幼托教育。

在 escoles bressol 学校：
• 孩子是主角，并在充满激励教育、安全以及友善的环境中成长。
• 教育团队陪伴孩子，考虑到他们的能力，并加强联系和自主性。
• 家人在信任和相互承认的框架内共同抚养和教育孩子。
• 社区和邻里中设有学校，在这里，学校与其他当地服务和设施形成网络：学校、市政
家庭育儿空间、保健中心、社会服务、图书馆或社会实体。
• 公平、多样性和儿童权利是指导学校作为教育服务的原则。

校历
课程从九月初开始，七月中旬结束。
在7月和8月，作为巴塞罗那市政厅暑假活
动的一部分，一些学校为1至3岁的儿童提
供“Bressol d’
Estiu”服务。

作息时间
周一至周五：9点至17点，提供免费接待服
务（8点至9点）
九月和七月：8点至15点
一些学校提供减时服务：9点至13点或15
点至19点

厨房服务
所有学校均拥有自己的厨房，在那里烹饪
每日餐食。菜单针对特殊饮食进行了调
整，并促进了继续母乳喂养的可能性。
根据巴塞罗那公共卫生机构的建议，这种
饮食是健康的，以地中海饮食为基础，95%
是有机和当地的食物。

报名入校
escoles bressol 学校4月举办开放日活动，
宣传服务、团队、设施和教育项目。
有兴趣的家庭必须在大约5月的前两周以电
子方式（最好）或在被选为第一个选项的
escola bressol 提交预注册请求（始终通
过预约）。如果你在学校获得了席位，你
必须在六月进行注册

- 在课程开始后进入学校：

家庭可以检查学校的空余席位并将自己添
加到候补名单中。为此，他们必须处理在
线申请或通过预约亲自办理。
也可以在 IMEB 市民服务点（plaza de
Espanya, 5）提交您的申请。

学费
需支付的费用包括学费和伙食费，并通过
社会费率系统根据家庭收入进行调整（大
致费用可通过电子方式计算）。
* 总体而言，家庭向 Escola Bressol 支付的公共
价格占服务成本的四分之一，其余部分由政府支
付。学费根据家庭收入、伙食费以及注册课程
而有所不同，因为对于2至3岁的孩子来说，价
格较低。
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