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El curs 2016-2017, l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona disposa de 98 escoles bressol municipals, distribuïdes entre
tots els districtes de la ciutat, amb una capacitat aproximada per a
8.200 infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.
En aquest document les famílies trobareu informació dels trets
d’identitat de la xarxa d’escoles bressol, també dels aspectes
organitzatius i de funcionament. Les escoles bressol tenen un model
arquitectònic pensat i dissenyat amb intencionalitat educativa i un
model propi de qualitat que reconeix les capacitats de tots i cadascun
dels infants, i en facilita el desenvolupament harmònic. Confiar en les
possibilitats de creixement de cada infant és la millor manera de donar
resposta a les seves necessitats físiques, emocionals i socials.
Cada escola bressol municipal es configura com un espai on les
relacions personals basades en el respecte són un element clau per
donar valor a la inclusió i la convivència, en el marc d’un projecte
educatiu singular i amb clara vocació de treball comunitari. Cada escola
bressol compleix, també, una important funció social, ja que facilita la
conciliació de la vida professional i la vida familiar, i us acompanya en
el procés de criança i educació dels vostres fills.
Barcelona és una ciutat educadora, i la xarxa d’escoles bressol
municipals és un eix vertebrador de l’atenció educativa a la petita
infància de la ciutat. Per a l’Ajuntament de Barcelona, la infància és
una prioritat irrenunciable de la intervenció i la inversió pública.
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
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Trets d’identitat
L’Ajuntament de Barcelona disposa durant el curs 2016-2017
d’un total de 98 escoles bressol
municipals gestionades des de
l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona (IMEB), amb una
capacitat total per a gairebé 8.200
infants, entre els 4 mesos i els 3
anys d’edat.
L’escola bressol té com a eix
l’infant competent, protagonista
actiu i amb curiositat i desitjos
d’aprendre; és en aquest sentit
que l’escola bressol es configura com un context en el qual
s’ofereix als infants un conjunt
d’experiències educatives que en
promoguin el desenvolupament i
l’aprenentatge.
L’escola bressol s’organitza d’acord
amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora.
Cadascuna de les escoles bressol
municipals elabora el seu projecte
educatiu, que valora les característiques del context on se situa
el centre i que es concreta en un
conjunt de decisions relatives a
l’educació que es vol oferir als
infants, sota les directrius generals
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marcades des de l’IMEB. El projecte educatiu és l’instrument que
permet ordenar i donar sentit a
l’acció educativa. La conseqüència
lògica d’aquest projecte educatiu permet que les intervencions
dels professionals s’adeqüin a les
possibilitats de cada infant, a fi de
contribuir a l’estructuració de la
personalitat, despertar la imaginació i la curiositat, i afavorir el
desenvolupament personal en el
sentit més ampli.
Família i escola eduquen
L’escola bressol municipal col·
labora amb les famílies en la cura
i l’educació dels fills en un marc
de cooperació i participació. Des
de l’escola bressol es potencia la
participació de les famílies tant
en els aspectes de gestió com
en les qüestions educatives que
incideixen en el creixement dels
fills. D’aquesta manera, famílies
i educadors es poden implicar en
un projecte comú de centre, que
tingui en compte el coneixement
tècnic i l’experiència dels professionals, com també el saber de les

famílies en relació amb els fills.
Per afavorir una relació fluida
entre família i professionals s’estableixen diversos circuits comunicatius individuals i col·lectius.
Un entorn acollidor
Els espais de l’escola bressol municipal estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu
que els infants hi puguin desenvolupar les capacitats afectives,
cognitives i de relació.
La distribució i l’organització dels
espais, tant interiors com a l’aire
lliure, estan pensats per generar
un entorn físic segur i acollidor, i
una atmosfera càlida i alegre.
A cada espai li correspon una funció determinada: zones d’activitat
i de repòs, zones de pas i de trobada, zones per a infants i per a
persones adultes.
L’estructuració del temps afavoreix la vida en comú alhora que
garanteix el respecte al ritme
individual, i permet establir relacions personals i col·lectives, en
un ritme ordenat, tranquil, lliure i
dinàmic.
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L’activitat quotidiana
A l’escola bressol es dóna valor
educatiu a tots els moments i
seqüències d’activitats. Una gran
part dels objectius de l’educació
infantil es porta a terme a través
de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant:
higiene, menjar, descans, etcètera.
En aquests moments, els infants
fan activitats de descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, representació,
comunicació i de convivència.
Un context socialitzador
Les relacions personals són un eix
fonamental en l’educació.
A partir del contacte interpersonal
l’infant incorpora els models i els
valors culturals, i adquireix les
habilitats socials necessàries per
desenvolupar-se com a membre
de la societat.
A cada escola bressol s’estableix
una veritable xarxa de relacions
personals en diàleg constant: relacions entre infants, grans i petits,
que es coneixen, s’interessen
els uns pels altres i es respec-
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ten mútuament; relacions entre
infants i persones adultes; relació
directa i permanent entre els professionals i les famílies...
A l’escola bressol s’ofereix atenció personalitzada i vida social
de manera equilibrada. L’escola
proporciona als infants la primera
experiència de socialització fora
del marc familiar. La convivència
promou actituds de respecte i de
responsabilitat envers els altres.
La convivència i la diversitat
com a valors
A l’escola bressol cada infant és
atès de manera individualitzada,
valorant la seva història i el bagatge personal que té. La intervenció
singularitzada permet oferir a
cadascú els reptes i els ajuts que
necessita per aprendre i desenvolupar-se de manera harmònica.
S’ha de posar una atenció especial a la diversitat dels infants, a
la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i a la
intervenció en les dificultats de
desenvolupament tan bon punt
es detectin. És per aquest motiu

que l’Equip Educatiu d’Atenció
a Especials Necessitats (EEAEN)
dóna suport i assessorament psicopedagògic a les escoles bressol
municipals i desenvolupa les actuacions amb els altres serveis i professionals de la xarxa 0-3.
L’accés al servei s’inicia a partir de
la matrícula d’infants amb necessitats educatives especials a les
escoles bressol i també a partir de
les demandes d’observació i orientació dels equips educatius.
L’EEAEN vetlla perquè els infants
amb necessitats educatives especials tinguin una atenció de qualitat
que n’afavoreixi l’evolució positiva en un entorn inclusiu.
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Funcionament de les escoles bressol municipals
Els aspectes de funcionament
general dels centres, com el
calendari i els horaris de servei,
entre altres, són determinats per
l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona.
Horari
L’horari de les escoles bressol és
de les vuit del matí a les cinc de
la tarda, a excepció dels mesos
de setembre i juliol, que és de les
vuit del matí a les tres de la tarda.
A l’escola bressol municipal
Trinitat Nova l’horari és de les
vuit del matí a les dues de la
tarda durant tot el curs.
Sens perjudici de l’horari establert
d’entrada i sortida a l’escola bressol, les famílies podran establir el
seu horari, d’acord amb la direcció, segons les seves necessitats i
les dels infants. El document que
recull aquest acord és el contracte
que se signa en el moment de la
matriculació.
Per als infants que no dinin a l’escola s’establirà un marge horari,
no superior a tres hores, entre
les sessions del matí i de la tarda.
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Aquesta franja horària s’establirà
entre les 11.30 i les 12.00 hores
per a la sortida i les 14.30 i les
15.00 hores per a l’entrada.
En qualsevol cas, el temps de
permanència diària de l’infant a
l’escola, de manera general, serà
d’un mínim de quatre hores.
Alimentació
Totes les escoles bressol municipals disposen de cuina pròpia, en
la qual s’elaboren diàriament els
menús.
La utilització del servei de menjador és voluntària i implica l’acceptació de les seves condicions.

El contracte d’alimentació és
anual (vegeu l’apartat Preu).
L’escola facilitarà els menús programats a les famílies i vetllarà
per anar introduint els aliments
als infants gradualment en funció
de la seva edat, d’acord amb les
indicacions de la família.
Si per alguna raó el pediatre de
l’infant considera que li convé
una dieta especial o si té al·lèrgia
o intolerància a algun aliment,
mitjançant l’informe corresponent —emès per un metge col·
legiat— s’atendrà a les necessitats
específiques en la mesura que
sigui possible.
Per raons higienicosanitàries i
organitzatives, les famílies no
podran portar aliments de casa
en substitució dels que proporciona l’escola, atès que suposaria
l’entrada al centre de menjars
sense el control sanitari que
l’IMEB ha de garantir.
A l’escola bressol es facilita la
possibilitat de continuar l’alletament matern amb els infants,
tant de manera presencial com
mitjançant l’administració de la
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En aquest cas, és necessari que la
llet arribi a l’escola degudament
emmagatzemada i transportada
en nevera portàtil o bossa isotèrmica.

llet que la mare s’ha extret prèviament. Així, doncs, amb l’establiment d’acords amb la direcció del
centre es garanteix:
• La possibilitat que la mare
pugui alletar l’infant a la mateixa
aula de l’escola.
• Que l’alletament es pugui fer
respectant els ritmes individuals,
així com els del grup.
• La possibilitat de guardar, al
frigorífic o al congelador de la
cuina, les unitats de llet materna
aportades per la família en dosis
d’una sola presa, etiquetades
amb el nom i cognoms de l’infant
i la data de consumició.
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Calendari
El curs 2016-2017 s’iniciarà el
12 de setembre de 2016 i s’acabarà el 14 de juliol de 2017. Les
vacances de Nadal i Setmana
Santa seran les que determina el
Departament d’Ensenyament per
al segon cicle d’educació infantil i primària. Les vacances de
Nadal seran del 23 de desembre
al 8 de gener, ambdós inclosos,
i per Setmana Santa del 8 al 17
d’abril, tots dos inclosos (les escoles bressol municipals tindran, a
més, tres dies de lliure disposició
al llarg del curs).

cobertura immediata de la plaça.
Les baixes durant el curs s’hauran de comunicar a la direcció
del centre mitjançant l’imprès
corresponent, abans del dia 25
del mes anterior a l’inici de la
baixa, i tindran efectes en la
facturació a les famílies (tant
per a l’escolarització com per a
l’alimentació) a partir del dia 1
del mes següent al de la comunicació.
Sortida del centre
El pare, la mare o la persona que
en tingui la tutela, notificarà la
identificació de la persona que

Assistència
Quan un infant no pot assistir a
l’escola, la família ho ha de notificar a la direcció del centre. La
falta d’assistència no justificada
durant més de vint dies naturals
provoca la baixa de l’infant i la
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recollirà l’infant. En el cas que
no sigui la persona habitual qui
reculli l’infant, cal notificar-ho
amb antelació i, sempre que no
sigui una situació d’urgència, per
escrit.
Es recomana que les persones
que recullin els infants a la sortida de l’escola siguin majors
d’edat. En aquells casos que les
famílies sol·licitin que sigui un
menor d’edat qui reculli l’infant,
serà necessària l’autorització
específica corresponent.
Activitats fora del centre
Cada centre, en el marc de la
seva programació pedagògica,
organitza diferents sortides al
barri, excursions, etcètera. Les
famílies han d’autoritzar per
escrit la participació en aquestes
activitats i fer-se càrrec de les
despeses particulars que ocasionin. En el cas d’aquelles famílies
que no considerin oportú que
els fills hi participin, l’escola ha
d’oferir la possibilitat que l’infant
es quedi al centre mentre dura
l’activitat.
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Participació de les famílies
Cada centre té previstos canals
de relació per garantir el diàleg
i la col·laboració entre les famílies i els educadors respecte a
l’educació dels infants. Els canals
van des del contacte diari en el
moment de portar i recollir els
infants fins a l’assistència a reunions i entrevistes individuals i la
participació a l’AMPA i al Consell
Escolar del centre.
Material gràfic, fotografies i
vídeos
A fi de garantir el dret a la imatge
de tots els infants, d’acord amb la

normativa vigent en matèria de
protecció de dades i dret d’imatge, es demana a les famílies que
no es facin fotografies dins de
l’escola bressol.
Durant el curs es duen a terme
treballs de recerca i informació
sobre l’activitat dels infants a l’escola que inclouen la producció de
material propi escrit i multimèdia,
i que es pot utilitzar en congressos, cursos, publicacions diverses i el web de l’Ajuntament de
Barcelona, el web genèric de les
escoles bressol municipals, el web
singular de l’escola o es pot mostrar a la mateixa escola. És pre-
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ceptiu que les famílies autoritzin,
o no, la difusió dels materials en
què aparegui la imatge dels fills.
Els cotxets
Per mantenir l’ordre en l’espai
destinat a guardar els cotxets dels
infants de 0 a 2 anys, recomanem l’ús d’aquells que són més
lleugers i plegables. En el cas dels
infants més grans, de 2 a 3 anys,
només en els casos en què sigui
estrictament necessari serà permès guardar el cotxet a l’escola.
L’ús d’aquest espai és de caràcter
voluntari i ni l’escola ni l’IMEB
són responsables dels objectes i
cotxets que s’hi dipositin. El preu
públic d’escolaritat no incorpora
cap despesa per la custòdia d’objectes i cotxets en aquests espais i
l’ús dels mateixos és responsabilitat de les famílies.
Dades econòmiques
Cost i finançament
Les escoles bressol municipals
són centres educatius que tenen
el reconeixement de la ciutadania
per la qualitat del servei que ofe-
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reixen. El cost mitjà d’una plaça
per infant a l’escola bressol és
aproximadament de 6.400 euros,
del qual les famílies usuàries no
bonificades paguen el 45%, i la
resta, el 55%, és assumida avui
dia totalment per l’Ajuntament
de Barcelona.
Preu
El preus públics per al curs
2016-2017 a les escoles bressol
municipals de la ciutat són
de 174,9 euros mensuals en
concepte d’escolaritat i 114,4
euros mensuals en concepte
d’alimentació (més 11,5 euros
si també s’esmorza al centre).
S’emeten deu rebuts durant el
curs, de setembre a juny.
L’escola bressol municipal Trinitat
Nova, que té un horari i servei
d’alimentació reduït, per al curs
vinent tindrà un preu de 128,8
euros mensuals en concepte d’escolaritat i de 34,1 euros mensuals
en concepte d’alimentació.
Totes les escoles bressol municipals facturaran els seus preus
públics en deu quotes (el mes

de juliol no hi haurà facturació).
El preu dels àpats esporàdics, si
no es té contractat el servei de
menjador, durant el curs 20162017, serà de 7,82 euros diaris
(inclou dinar i berenar), i d’1,12
euros diaris pel servei d’esmorzar.
El cost del servei d’alimentació
es compon principalment per les
despeses del personal de cuina
(cuinera i ajudant de cuina) del
centre. La disposició del servei es
dimensiona per atendre tots els
infants matriculats a l’escola, amb
independència de l’assistència
puntual real diària de criatures
al centre. Per aquests motius el

12/05/16 11:47

contracte d’alimentació és anual.
A l’imprès de la matriculació la
família farà constar com a dades
del contracte si l’infant farà l’esmorzar, el dinar i el berenar a
l’escola. Aquestes dades es tindran en compte a efectes de facturació a les famílies des de l’inici
de curs, amb independència dels
usos o de l’assistència real que en
faci l’infant.
En el moment de formalitzar la
nova matrícula o la matrícula
de continuïtat a l’escola bressol
municipal s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes
dels cursos anteriors.

Les escoles bressol 16-17 AF.indd 10

Excepcionalment, les famílies es
podran donar de baixa del menjador durant el curs per causa
justificada. Les baixes del servei
d’alimentació s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes
anterior a l’inici de la baixa, a fi
que tinguin efectes en la facturació a les famílies a partir del
dia 1 del mes següent al de la
comunicació. El període de baixa
del servei d’alimentació tindrà
una durada mínima de 25 dies
lectius.
Bonificacions
L’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona preveu destinar el
20% dels ingressos a percebre
dels usuaris a bonificacions per
als infants de les famílies amb
més dificultats econòmiques i
socials a fi de facilitar-ne l’escolarització. S’estableix una tarifació
social en funció de la renda familiar, de manera que les bonificacions de les quotes, si no se supera
el llindar de renda establert,
poden ser del 80%, 50% i 30%
del preu públic, segons els casos,

i poden arribar fins al 100% de la
quota en casos excepcionals.
Les bonificacions s’atorgaran en
funció del nivell de renda i altres
circumstàncies socioeconòmiques
de la unitat familiar, d’acord
amb la normativa aprovada per
sol·licitar bonificacions, que es
podran recollir (en el moment
de la matrícula) a l’escola assignada.*

*Tota la normativa de preus públics, bonificacions
i quotes de tarifació social es pot consultar al
portal web de les escoles bressol (barcelona.cat/
escolesbressol).
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que faci l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona es regularitzaran els dies transcorreguts
de servei durant el mes anterior, i
també es facturarà el mes entrant
per avançat, més la mitja mensualitat corresponent al juliol també
per avançat.

Quotes mensuals
L’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona emetrà deu quotes
mensuals (tant per escolaritat
com per alimentació), de setembre a juny, en la primera setmana
de cada mes. Al mes de juliol no
s’emetran rebuts. En els rebuts
emesos es descomptaran, si
escau, les bonificacions atorgades
en relació amb els preus públics.
Les quotes es pagaran per mesos
avançats i obligatòriament mitjançant domiciliació bancària. En
el cas que les criatures es matriculin a l’escola una vegada iniciat
el curs, en la primera facturació
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Renovació de matrícula
La matrícula s’ha de renovar
cada curs. Per fer-ho, cal estar al
corrent de pagament de les obligacions amb l’Institut d’Educació,
omplir un imprès de renovació
que facilita la mateixa escola i presentar la documentació

necessària per establir la quota
que correspondrà pagar el curs
següent. Les famílies d’alumnat
matriculat en una escola bressol
que, per diferents raons (canvi de
domicili, feina, etcètera), vulguin
optar a una plaça en un altre
centre el curs següent podran fer
la preinscripció en aquest, sense
que els suposi perdre la plaça al
centre al qual ja assisteix l’infant.
L’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona, com a responsable
d’aquest servei públic, podrà dur a
terme els canvis organitzatius que
consideri necessaris per al funcionament de les escoles bressol.
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Orientacions sanitàries
Les malalties que es poden transmetre d’una persona a una altra
són freqüents en infants que
assisteixen a l’escola bressol. De
manera general, s’informa que
l’infant no ha d’anar a l’escola
quan tingui manifestació activa
de malaltia infecciosa per garantir el seu benestar i evitar el risc
de contagi amb les persones que
comparteixen aula.
El document Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola o a la
llar d’infants durant un període de
temps determinat a causa de malalties transmissibles, elaborat pel
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Departament de Salut Pública
de la Generalitat de Catalunya,
servirà de referència a l’escola
per compartir amb les famílies
quines són les manifestacions de
malaltia que impliquen la recomanació que l’infant no assisteixi
a l’escola.
Segons aquest document, els criteris generals que aconsellen la
no-assistència de l’infant a l’escola són els següents:
– Que la malaltia impedeixi que
l’infant dugui a terme les activitats amb normalitat.
– Que la malaltia de l’infant
requereixi més atencions de
les que els seus responsables li
puguin donar, atès que l’atenció
a la resta d’infants no pot quedar
afectada.
– Que l’infant presenti febre,
letargia o irritabilitat, que plori
constantment, que respiri amb
dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia
greu.
– Que l’infant presenti exantema
amb febre o canvis de comporta-

ment i el metge no hagi descartat
que sigui una malaltia infecciosa.
Aquest document es pot consultar a l’enllaç següent:
http://salutweb.gencat.cat/ca/
ambits_tematics/per_perfils/
centres_educatius/infancia_i_
malaltia/malalties_transmissibles/
En cas que un infant de l’escola
sigui diagnosticat d’una malaltia infecciosa greu, serà sempre
l’Agència de Salut Pública la que
determinarà el procediment d’actuació que s’ha de seguir.
• En cas que es detecti la presència de polls al cap dels infants,
caldrà un tractament de manera
immediata. En els casos de llémenes, un cop iniciat el tractament,
i si ja estan mortes, encara que
no hagin desaparegut del tot,
l’infant podrà assistir a l’escola
bressol.
• Els infants amb al·lèrgies alimentàries ho hauran d’acreditar
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Orientacions sanitàries

feina, mòbil, etcètera). La família
indicarà a quin hospital o clínica
prefereix que es traslladi el fill
en cas d’urgència o de malaltia
important, sempre que les circumstàncies de la urgència permetin fer una elecció.

amb un informe emès per un
metge col·legiat, en el qual s’especifiquin els al·lèrgens concrets,
indicant com a mínim l’índex
d’IgE i els valors de referència
considerats normals. També caldrà especificar les mesures d’actuació recomanades.
• Si un infant es posa malalt a
l’escola, s’avisarà la família. Per
poder establir una ràpida comunicació en el cas que es presenti
una situació d’urgència, l’escola
ha de tenir, almenys, un telèfon
de contacte de la família (casa,
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o superior a 38 ºC. Per poder
administrar aquest medicament
cal tenir l'autorització del pare,
la mare o la persona que en tingui la tutela, que l'escola ha de
demanar en el moment de la inscripció de l'infant.

• Per poder administrar medicació als infants cal que el pare,
la mare o la persona que en tingui la tutela aporti una recepta
o informe del metge en el qual
consti el nom de l’infant, la pauta
i el nom del medicament que
ha de prendre. Així mateix, el
pare, la mare o la persona que
en tingui la tutela ha d’aportar
un escrit en el qual es demani i
s’autoritzi el personal del centre
educatiu a administrar al fill la
medicació prescrita, sempre que
sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
El Departament de Salut i la
Societat Catalana de Pediatria
recomana administrar paracetamol a infants amb febre igual
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Castellano
SEÑAS DE IDENTIDAD
La escola bressol municipal colabora con
las familias en el cuidado y la educación de los hijos en un marco de cooperación y participación.
La escola bressol se organiza de acuerdo
con los principios de educación inclusiva y coeducadora.
Los espacios de la escola bressol municipal están preparados con intencionalidad educativa, con el objetivo de
que los niños puedan desarrollar las
capacidades afectivas, cognitivas y de
relación.
En la escola bressol se da valor educativo a todos los momentos y secuencias
de actividades. Una gran parte de los
objetivos de la educación infantil se
lleva a cabo a través de las situaciones
de la vida cotidiana y el cuidado personal del niño: higiene, comida, descanso, etcétera. La escuela proporciona
a los niños la primera experiencia de
socialización fuera del marco familiar.
Horario
El horario de las escoles bressol es de
las ocho de la mañana a las cinco de
la tarde, a excepción de los meses de
setiembre y julio, que es de las ocho de
la mañana a las tres de la tarde.
En la Escola Bressol Municipal Trinitat
Nova el horario es de las ocho de la
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mañana a las dos de la tarde durante
todo el curso.
Sin perjuicio del horario establecido de
entrada y salida en la escola bressol, las
familias podrán concretar su horario,
de acuerdo con la dirección, según sus
necesidades y las de los niños. El documento que recoge este acuerdo es el
contrato que se firma en el momento
de la matriculación.
Para los niños que no coman en la
escuela se determinará un margen
horario, no superior a tres horas, entre
las sesiones de la mañana y de la tarde.
Esta franja horaria se establecerá entre
las 11.30 y las 12.00 horas para la salida y las 14.30 y las 15.00 horas para la
entrada.
En cualquier caso, el tiempo de permanencia diaria del niño en la escuela, de
manera general, será de un mínimo de
cuatro horas.
Alimentación
Todas las escoles bressol municipales disponen de cocina propia, en la que se
elaboran diariamente los menús.
La utilización del servicio de comedor
es voluntaria e implica la aceptación
de sus condiciones.
La escuela facilitará los menús programados a las familias y velará por ir
introduciendo los alimentos a los niños
gradualmente en función de su edad,

de acuerdo con las indicaciones de la
familia.
Si por alguna razón el pediatra del
niño considera que le conviene una
dieta especial o si tiene alergia o intolerancia a algún alimento, mediante el
informe correspondiente —emitido por
un médico colegiado— se atenderá a
las necesidades específicas en la medida de lo posible.
Por razones higiénico-sanitarias y organizativas, las familias no podrán llevar
alimentos de casa en sustitución de los
que proporciona la escuela, puesto que
supondría la entrada en el centro de
comidas sin el control sanitario que el
IMEB debe garantizar.
En la escola bressol se facilita la posibilidad de continuar la lactancia materna
de los niños, tanto de forma presencial
como mediante la administración de
la leche que la madre se ha extraído
previamente. Así pues, con el establecimiento de acuerdos con la dirección
del centro se garantiza:
• La posibilidad de que la madre pueda
amamantar al niño en la misma aula
de la escuela.
• Que la lactancia se pueda hacer respetando los ritmos individuales, así
como los del grupo.
• La posibilidad de guardar, en el frigorífico o en el congelador de la cocina,
las unidades de leche materna aporta-
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das por la familia en dosis de una sola
toma, etiquetadas con el nombre y
apellidos del niño y la fecha de consumición. En este caso, es necesario que
la leche llegue a la escuela debidamente almacenada y transportada en nevera portátil o bolsa isotérmica.
Asistencia
La falta de asistencia no justificada
durante más de veinte días naturales
provoca la baja del niño y la cobertura
inmediata de la plaza.
Las bajas durante el curso deberán
comunicarse a la dirección del centro
mediante el impreso correspondiente,
antes del día 25 del mes anterior al
inicio de la baja, y tendrán efectos en
la facturación a las familias.
Salida del centro
El padre, la madre o la persona
que tenga la tutela notificará la
identificación de la persona que
recogerá al niño. En caso de que no
sea la persona habitual quien recoja
al niño, hay que notificarlo con
antelación y, siempre que no sea una
situación de urgencia, por escrito.
Se recomienda que las personas
que recojan a los niños en la salida
de la escuela sean mayores de
edad. En aquellos casos en que las
familias soliciten que sea un menor
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de edad quien recoja al niño, será
necesaria la autorización específica
correspondiente.
Actividades fuera del centro
Las familias deben autorizar por
escrito la participación en estas
actividades y hacerse cargo de los
gastos particulares que ocasionen.
En el caso de aquellas familias que
no consideren oportuno que los hijos
participen, la escuela debe ofrecer la
posibilidad de que el niño se quede en
el centro mientras dura la actividad.
ORIENTACIONES SANITARIAS
El documento “Criterios de no asistencia del alumnado a la escuela o a
la escola bressol durante un periodo de
tiempo determinado a causa de enfermedades transmisibles”, elaborado por
el Departamento de Salud Pública de
la Generalitat
de Catalunya, servirá de referencia
a la escuela para compartir con las
familias cuáles son las manifestaciones
de enfermedad que implican la recomendación de que el niño no asista a
la escuela.
Según este documento, los criterios
generales que aconsejan la no asistencia del niño a la escuela son los
siguientes:

– Que la enfermedad impida que el
niño lleve a cabo las actividades con
normalidad.
– Que la enfermedad del niño requiera más atenciones de las que sus
responsables le puedan dar, ya que la
atención a los demás niños no puede
quedar afectada.
– Que el niño presente fiebre, letargia
o irritabilidad, que llore constantemente, que respire con dificultad o
que tenga otros signos que evidencien
una enfermedad grave.
– Que el niño presente exantema con
fiebre o cambios de comportamiento y
el médico no haya descartado que sea
una enfermedad infecciosa.
Este documento se puede consultar en
el enlace siguiente:
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_
tematics/per_perfils/centres_educatius/
infancia_i_malaltia/malalties_transmissibles
• En caso de que se detecte la presencia de piojos en la cabeza de los
niños, será necesario un tratamiento
de manera inmediata.
• Para poder administrar medicación
a los niños, es preciso que el padre, la
madre o la persona que tenga la tutela
aporte una receta o informe del médico en el que conste el nombre
del niño, la pauta y el nombre del
medicamento que debe tomar.
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English
IDENTIFYING FEATURES
Municipal nursery schools work with
families to care for and educate their
children within a framework of cooperation and participation.
Nursery schools are organised following inclusive and co-educational
principles.
Municipal nursery school grounds
and facilities are prepared with an
educational aim, so that children can
develop their affective, cognitive and
relational capacities.
Nursery schools promote educational
values at all times and in all sequences
of activities. Many of the goals in children’s education are achieved through
daily-life situations and personal child
care: hygiene, eating, resting etc.
Schools provide children with their
first experiences in socialising outside
the family setting.
School hours
Nursery school hours are from 8 am
to 5 pm, except in the months of
September and July, when they from
8 am to 3 pm.
The Trinitat Nova municipal nursery
school’s hours are from 8 am to 2 pm
throughout the school year.
Notwithstanding these established
municipal nursery school hours, fami-
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lies may agree their own hours with
the school’s executive, according to
the needs of parents and their children. The document that contains this
agreement is the contract that is signed
when a child is enrolled.
A three-hour-maximum break
between morning and afternoon sessions will be established for children
who do not have lunch at school.
The time slot for leaving the morning session will be between 11.30 am
and 12 noon and children may return
between 2.30 pm and 3 pm for the
afternoon session.
A child’s daily hours at nursery school
will generally be for a minimum of
four hours.
Food
All municipal nursery schools have
their own kitchen where they prepare
the school menus every day.
Use of dining-room services is voluntary but implies acceptance of its
conditions.
Nursery schools will provide families
with planned menus and ensure that
children are gradually introduced to
the right food for their age group, in
accordance with their families’ instructions.
If a child is prescribed a special diet
by their paediatrician or suffers from

an allergy or intolerance to certain
food, specific needs will be attended
to as closely as possible, provided that
the school is given the corresponding
report issued by a registered doctor.
For reasons of hygiene, health and
organisation, families may not bring
home-cooked food to replace meals
provided at school, as this would mean
bringing in food not subject to the
health control that the IMEB has to
guarantee.
Nursery schools offer opportunities for
children to continue feeding on their
mothers’ milk: mothers can either
breastfeed on the premises or arrange
for staff there to feed their children
with bottled breast milk. So, where an
agreement has been reached with its
executive, the school may therefore
guarantee:
• an opportunity for mothers to
breastfeed in the actual classroom of
the school.
• that breastfeeding can be done
according to individual and group
rhythms.
• an opportunity to store single-dose
breast milk brought by mothers in the
kitchen’s fridge or freezer, where these
are labelled with the child’s name and
surname(s) and date for consumption.
In these cases the milk must be properly stored when it is brought to the
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school, such as in a portable fridge or
isothermic bag.
Attendance
Where a child does not attend the
school for over twenty calendar days
without due justification, the child
will lose its place at the school, which
will be immediately taken by another
child.
Where a child is permanently taken
out of the nursery’s care this must be
communicated to the school’s executive using the corresponding form
and submitted before the 25th day of
the child’s penultimate month at the
school. School fees will then be adjusted accordingly.
Taking children home
The school must be notified of the
identity of the person who comes to
collect a child by that child’s parent or
guardian. Where this involves someone who is not the usual person who
collects the child, notification must be
given in advance and, provided there
is no emergency, in writing.
Where a parent or guardian arranges
for someone to collect their child, it is
advisable for them to use someone of
legal age. Where families ask for someone who is not of legal age to collect
their child, this will require the corre-
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sponding specific authorisation.
Out-of-school activities
Families authorising their children to
take part in these activities must give
their authorisation in writing and
bear the particular expenses involved.
Where families do not consider it
appropriate for their children to take
part in these activities, the school must
offer their children the possibility of
remaining at the school during the
activity.
HEALTH GUIDANCE
A document entitled Criteris de noassistència de l’alumnat a l’escola o a la
llar d’infants durant un període de temps
determinat a causa de malalties transmissibles [Criteria for the non-attendance
of children at school or nursery school
for a certain period due to contagious
illness] prepared by the Department
of Public Health at the Generalitat of
Catalonia, will serve as a model at
schools to be shared with families, to
explain the symptoms of illnesses that
imply recommendations for children
not to attend school.
According to this document, the general criteria for a child’s non-attendance are as follows:
- Where the illness stops the child

from performing their activities in a
normal way.
- Where the illness requires more
attention than those responsible for
the child can provide, as the attention
given to the other children must not
be affected.
- Where the child has a fever, demonstrates lethargy or irritability, cries
constantly, breathes with difficulty or
shows other signs of being seriously ill.
- Where the child has a rash with
fever or changes of behaviour and the
doctor has not ruled out the presence
of an infectious disease.
This document may be consulted using
the following link:
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_
tematics/per_perfils/centres_educatius/
infancia_i_malaltia/malalties_transmissibles/
• Where lice are found on a child’s
head, the child must be treated immediately.
• Where a child is to be given medication, their parent or guardian must
provide a prescription or report from
the child’s doctor stating the name of
the child as well as the name of the
medication and how it is to be administered.
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Français
Caractéristiques
Les crèches municipales collaborent
avec les familles au soin et à l’éducation des enfants dans un cadre de
coopération et de participation.
Les crèches sont organisées suivant
les principes d’éducation inclusive et
co-éducatrice.
Les espaces des crèches municipales
sont préparés dans une intention éducative, afin que les enfants puissent y
développer leurs capacités affectives,
cognitives et relationnelles.
Les crèches apportent une valeur éducative à chaque moment et séquence
d’activités. Une grande part des
objectifs de l’éducation des enfants
est menée par le biais des situations
de la vie quotidienne et le soin personnel apporté aux enfants : hygiène,
repas, repos, etc. La crèche fournit
aux enfants la première expérience
de socialisation en dehors du cercle
familial.
Horaires
Les crèches sont ouvertes de huit
heures à dix-sept heures, sauf en septembre et juillet, où elles sont ouvertes
de huit heures à quinze heures.
La crèche municipale Trinitat Nova
est ouverte de huit heures à quatorze
heures toute l’année.
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Sous réserve des heures d’entrée et de
sortie fixées par la crèche, les familles
pourront décider de leurs horaires, en
accord avec la direction, suivant leurs
besoins et ceux de leurs enfants. Cet
accord figurera sur le contrat signé au
moment de l’inscription.
Pour les enfants qui ne déjeunent pas à
la crèche, une plage horaire non supérieure à trois heures sera fixée entre
les séances du matin et de l’après-midi.
Les départs le midi se feront entre
11 h 30 et 12 h et les retours l’aprèsmidi entre 14 h 30 et 15 h.
En tout état de cause, le temps de
présence quotidienne de l’enfant à la
crèche, en général, sera d’au moins
quatre heures.
Alimentation
Toutes les crèches municipales disposent de leur propre cuisine, où sont
préparés les menus tous les jours.
L’utilisation du service de cantine est
volontaire et implique l’acceptation de
ses conditions.
Le crèche fournira les menus prévus
aux familles et veillera à l’introduction des aliments chez les enfants de
manière graduelle suivant leur âge,
conformément aux indications des
familles.
Si, pour une quelconque raison, le
pédiatre de l’enfant considère qu’il doit

suivre un régime spécial ou si l’enfant
est allergique ou intolérant à un aliment, ses besoins spécifiques seront
pris en compte, dans la mesure du possible, suivant le rapport médical correspondant — délivré par un médecin
inscrit à l’ordre.
Pour des raisons d’hygiène et d’organisation, les familles ne pourront pas
apporter d’aliments pour remplacer
ceux que fournit la crèche, car cela
supposerait l’entrée dans le centre de
nourriture non soumise au contrôle
sanitaire que doit garantir l’IMEB.
La crèche offre la possibilité de poursuivre l’allaitement maternel des
enfants, en présence de la mère ou
en donnant à l’enfant le lait préalablement tiré par sa mère. Ainsi donc,
des accords passés avec la direction du
centre permettent de garantir :
• La possibilité pour la mère d’allaiter
son enfant au sein des installations de
la crèche.
• Que l’allaitement puisse se faire en
respectant les rythmes individuels et
ceux du groupe.
• La possibilité de conserver, au réfrigérateur ou au congélateur de la cuisine,
les unités de lait maternel apportées
par la famille en monodoses, étiquetées
avec les nom et prénom de l’enfant
et la date de consommation. Dans ce
cas, le lait doit arriver à l’école dûment
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stocké et transporté dans des glacières
ou sacs isothermes.
Présence
Les absences non justifiées de plus de
vingt jours naturels entraînent la radiation de l’enfant et la couverture immédiate de la place par un autre enfant.
Les absences en cours d’année scolaire
devront être communiquées à la direction du centre par le biais de l’imprimé
correspondant, avant le 25 du mois
précédent le début de l’absence, et
seront reflétées sur la facturation aux
familles.
Sortie du centre
Le père, la mère ou le tuteur légal
identifiera la personne venant chercher
l’enfant. Si ce n’est pas la personne
habituelle qui vient chercher l’enfant, il
faudra prévenir à l’avance et par écrit,
sauf s’il s’agit d’une urgence.
Il est recommandé que les personnes
qui viennent chercher les enfants à
la sortie de la crèche soient majeures.
Dans le cas des familles qui demandent
qu’un mineur vienne chercher l’enfant, l’autorisation spécifique correspondante sera obligatoire.
Activités à l’extérieur du centre
Les familles doivent autoriser par écrit
la participation à ces activités et assu-
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mer les dépenses particulières qu’elles
représentent. Si des familles ne considèrent pas opportun que leurs enfants
y participent, la crèche doit offrir la
possibilité à leurs enfants de rester dans
le centre pendant la durée de l’activité.
ORIENTATIONS SANITAIRES
Le document Criteris de no-assistència de
l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants
durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles
(Critères de non-assistance de l’élève
à la crèche pendant une période de
temps déterminée à cause de maladies contagieuses), élaboré par le
département de Santé publique de la
Generalitat de Catalogne, servira de
référence à l’école pour échanger avec
les familles sur les manifestations de
maladie qui impliquent la recommandation pour l’enfant de ne pas venir à
la crèche.
D’après ce document, les critères généraux qui conseillent la non-assistance
de l’enfant à la crèche sont les suivants :
- Si la maladie empêche l’enfant
d’exercer normalement les activités.
- Si la maladie de l’enfant demande
plus d’attention que celle que les
responsables sont en mesure de lui

accorder, étant donné que l’attention
aux autres enfants ne peut s’en trouver
affectée.
- Si l’enfant présente de la fièvre, s’il
est léthargique ou irritable, s’il pleure
constamment, s’il respire avec difficulté ou s’il présente d’autres signes de
maladie grave.
- Si l’enfant présente un exanthème
accompagné de fièvre ou des changements de comportement, sans que le
médecin ait écarté la possibilité d’une
maladie contagieuse.
Ce document peut être consulté en cliquant sur le lien suivant :
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_
tematics/per_perfils/centres_educatius/
infancia_i_malaltia/malalties_transmissibles/
• Si des poux sont détectés sur les
enfants, il faudra immédiatement faire
un traitement.
• Pour pouvoir donner des médicaments à un enfant, le père, la mère ou
le tuteur légal doit fournir une ordonnance ou un rapport médical mentionnant le nom de l’enfant, la prescription
et le nom du médicament qu’il doit
prendre.
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Les escoles bressol municipals
Ciutat Vella			
Cadí
Om, 11
08001
Àngels, 7
08001
Canigó
Carabassa
Carabassa, 8 bis
08002
La Mar
Andrea Dòria, 40
08003
Mont Tàber
Santa Elena, 4
08001
Portal nou
Portal Nou,2
08003
Mònec, 2
08003
Puigmal

93 442 48 44
93 441 75 12
93 343 51 06
93 221 51 24
93 441 75 36
93 310 18 07
93 310 18 97

Eixample			
Barrufets
Marina, 354
08025
93 455 10 42
Casa dels Nens
Roger de Llúria, 132
08037
93 476 32 37
Compte d’Urgell, 145
08036
93 453 17 31
El Roure
El Tren de Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 5
08013
93 245 11 31
Els Tres Tombs
Manso, 28 bis
08015
93 325 09 13
La Fassina
Nàpols, 244
08013
93 458 71 10
Av. de Roma, 102-104
08015
93 451 25 74
L’Arbret de l’Eixample
Londres, 56-58
08036
93 410 83 37
Londres
Sants-Montjuïc
Bellmunt
Collserola
El Cotxet
El Fil
El Timbal
Forestier
Guinbó
L’Esquirol
Nic
Niu d’Infants
Pau

		
Font Florida, 93
08004
93 332 59 45
Mare de Déu del Port, 183 bis
08038
93 223 30 93
Platí, 8
08038
93 296 59 10
Nicaragua, 45
08029
93 410 28 86
Guitard, 23
08014
93 490 43 42
Segons Jocs Mediterranis, 2
08004
93 423 07 33
Olzinelles, 73
08014
93 332 23 41
Noguera Pallaresa,32
08014
93 332 99 50
Pg. de l’Exposició, 1
08004
93 443 82 97
Pedrera del Mussol,10
08038
93 331 25 65
Muntadas, 1
08014
93 332 41 97

Les Corts
Bambi
Can Bacardí
Can Novell
Xiroi

		
Vallespir, 196
08014
93 491 48 17
Travessera de les Corts, 94
08028
93 334 00 06
Evarist Arnús, 6
08028
93 490 24 08
Europa, 41
08014
93 410 16 20

Sarrià-St Gervasi		
Can Canet
Canet, 6-8
Can Caralleu
Major de Can Caralleu, 1
El Putxet
Marmellà, 13
Pl. Alfonso Comin, 15
El Tramvia Blau
Reis Catòlics, 37
La Puput
L’Oreneta
Pg. de Santa Eulàlia, 18

08017
08017
08023
08022
08017
08017

93 280 63 10
93 280 10 32
93 418 44 74
93 254 63 58
93 406 78 03
93 280 46 83

Gràcia			
Caspolino
Neptú, 12
08006
93 624 27 96
El Gat Negre
Camí de Can Móra, 13
08023
93 285 66 79
Enxaneta
Jaén, 22
08012
93 217 86 84
Travessera de Dalt, 92-98
08024
93 461 94 30
Escorial
Galatea
Av. Vallcarca, 229
08023
93 418 94 36
Maignon, 2
08023
93 217 18 33
Gràcia
La Fontana
Gran de Gràcia, 123
08012
93 218 64 56
Sant Medir
Santa Rosa, 7
08012
93 368 97 84
Petit Univers
Quevedo, 14-26
08012
93 768 77 84
Horta-Guinardó		
Albí
Bernat Bransi, 3-9
Cargol
Mossèn Josep Bundó, 6
L’Arboç
Pg. Vall d’Hebron, 171
L’Arquet
Jorge Manrique, 12
L’Harmonia
Harmonia, 37
Llar d’Infants
Rectoria, 31
Marina
Marina, 347
Guinardó
Teodor Llorente, 16-18
Montserrat
Gènova, 2 bis
Sant Genís
Natzaret, 83
Tres Turons
Descans, 12
Tris-Tras
Llobregós, 109
Valldaura
Pg. Valldaura, 18 interior
Xarlot
Pantà de Tremp, 66
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08035
08032
08035
08035
08035
08031
08025
08041
08041
08035
08032
08032
08031
08032

93 429 41 99
93 429 36 41
93 428 17 94
93 427 27 98
93 428 00 99
93 427 68 70
93 446 14 72
93 461 75 59
93 347 07 49
93 417 24 32
93 429 42 97
93 358 85 60
93 427 08 28
93 358 93 00
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Nou Barris			
Aqüeducte
Perafita, 48
08033
Can Dragó
Av. Rio de Janeiro, 16
08016
Ciutat de Mallorca
Deià,12
08016
Av. Meridiana, 573
08016
Colometa
El Torrent
Alcàntara, 22
08042
Miguel Hernández, 20
08042
El Vent
La Muntanya
St. Feliu de Codines, 4
08033
Artesania, 39
08042
L’Argimon
Ignasi Agustí, 4
08042
Nenes i Nens
Pla de Fornells
Nou Barris, 12
08042
Joaquim Valls, 10
08042
Ralet
Trinitat Nova
Fosca, 12
08033
Turó
Aneto, 15
08031

93 353 12 15
93 408 42 38
93 359 38 54
93 354 01 72
93 353 55 20
93 427 37 45
93 350 79 38
93 350 57 48
93 427 31 67
93 359 83 50
93 359 77 93
93 359 52 71
93 407 19 50

Sant Andreu		
El Caminet del Besòs
Quito, 2
El Palomar
Malats, 45
El Parc de la Pegaso
Portugal, 60
El Tren
de Palafurgell, 4
Costa Rica, 22
Icària
Parellada, 25
La Filadora
Les Quatre Torres
Augusto César Sandino, 9
Garcilaso, 232
Manigua
Navas de Tolosa, 312
Els Patufets de Navas

08030
08030
08027
08033
08027
08030
08030
08027
08027

93 311 66 86
93 311 57 56
93 351 97 47
93 676 42 57
93 408 39 40
93 311 38 02
93 345 39 52
93 408 78 12
93 408 07 42

Sant Martí			
Camp de l’Arpa
Sant Antoni M Claret, 358 bis
08041
Àlaba, 37
08005
Cobi
Josep Pla, 57
08019
Diagonal Mar
Dolors Canals
Perú, 271
08020
Perú, 135
08018
El Bressol del Poblenou
El Clot de la Mel
Andrade, 9 interior
08018
Rambla Prim, 215
08020
El Gronxador
de Degà Bahí, 88
08026
El Petit Príncep
El Xalet de la Paperera
Pça. Julio González,14
08005
Selva de Mar, 215
08020
Esquitx
Júpiter
Lope de Vega, 78
08005
Hernán Cortés, 2
08018
La Farinera
Carmen Amaya,2
08005
La Mar Xica
La Verneda de Sant Martí
Josep Miret, 22
08020
Llull, 163
08005
L’Aliança
L’Estació
Fluvià, 253
08020
Concili de Trento, 249
08020
Margalló

93 435 60 53
93 221 90 32
93 303 62 99
93 307 10 11
93 307 97 14
93 498 21 43
93 278 38 28
93 446 02 96
93 221 41 00
93 256 57 63
93 303 63 00
93 270 06 93
93 221 19 69
93 278 00 50
93 485 67 00
93 303 37 91
93 313 31 18
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