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El servei essencial de les escoles bressol inicia el
curs amb més suport educatiu i totes les mesures de
prevenció per a 8.508 infants
»

Es reforçarà en un 25% les hores de personal de suport educatiu, tant a l’acollida
del matí com durant el dia i també s’incrementa un 20% les hores dels serveis de
neteja com a mesures temporals vinculades a la Covid-19

»

Els grups classe seran estancs i no hi haurà contacte amb la resta de grups de
l’escola. Els espais compartits es delimitaran i es potencien també les activitats
als espai a l’aire lliure

»

El curs s’inicia amb una nova escola bressol a l’Eixample, l’EBM Germanetes, i
amb una xarxa de 102 escoles bressol municipals que atén un 64% de la demanda
d’inscripcions

»

L’Ajuntament crea una Taula de ciutat Escoles i Covid, en el marc del Consell
Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), amb un grup operatiu reduït integrat per
les administracions educatives i sanitàries, professorat, famílies i alumnat, per fer
seguiment, compartir informacions i fer valoracions per millorar les respostes.

1

www.barcelona.cat/premsa

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Barcelona, gestionades per l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB), iniciaran el curs 2020-2021 el 14 de setembre amb totes les
mesures preventives davant la Covid-19 i amb un acompanyament específic tant per a les
educadores i educadors com per a les famílies i, sobretot per als infants.
Enguany s’inaugura la nova escola bressol Germanetes al districte de l’Eixample i ja són 102
les bressol dins la xarxa municipal que ofereixen 8.508 places, 100 més que el curs passat.
Davant l’actual situació sanitària a la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat un pla
perquè el servei educatiu essencial que presten les escoles bressol sigui òptim en els
diferents àmbits: l’organitzatiu, la relació amb els infants i les famílies, els professionals, els
projectes educatius i, també , en l’àmbit de la salut. El conjunt de mesures temporals
extraordinàries estan dotades amb una inversió de 3,4 milions d’euros per aquest curs en el
marc del Fons Covid degut als requeriments en context de pandèmia, 1,4 milions destinats en
aquest primer trimestre de curs.
L’etapa educativa del 0 als 3 anys requereix una imprescindible relació estreta entre
l’educadora i els infants i per tant, totes les mesures preserven aquesta atenció propera posant
al centre les necessitats de vincle amb els nens i les nenes. Així ja es va plantejar en la
reobertura del servei de les bressol entre el 15 de juny i 15 de juliol, en la fase 2 de
desconfinament, quan, amb les mesures sanitàries vigents llavors, es van poder atendre 2.380
infants i les seves famílies.

Més suport educatiu a les 102 escoles bressol municipals
Tots els grups de les escoles bressol municipals (EBM) compleixen l’actual criteri per a
l'educació infantil d'un màxim de 20 infants establert pels Departaments d'Educació i de Salut
de la Generalitat. Per tant, es mantindran les ràtios establertes per decret de la Generalitat: 8
infants per als grups de 0 a 1 any, 13 per als de 1 a 2 anys i 20 pels de 2 a 3 anys. Actualment,
la meitat dels grups dels infants més grans, no són de 20, sinó de 19 o 18 infants, en funció del
tamany de les estances (120 grups dels 231 en total no arriben a 20).
L’hora d’acollida matinal de 8h a 9h és un servei gratuït a les escoles bressol municipals, clau
per garantir la conciliació familiar i, per tant, la igualtat d’oportunitats. Per evitar que en les
hores d’acollida matinal es trenqui l’estanqueïtat entre grups, es contractarà una professional
de suport educatiu de 8h a 9h per assegurar que cada un dels grups de les 102 escoles bressol
municipals té la seva educadora i no es barregen com es feia en cursos anteriors.
Aquest reforç de personal temporal es complementarà amb 3 hores més d’educadores de
suport educatiu durant el dia per tal de garantir que es pot respondre amb millors condicions a
les noves necessitats i mesures, com és el rentat freqüent de mans, de joguines i materials,
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treure i posar sabates, vetllar perquè el material d’ús individual no es barregi, guardar xumets,
llençols i pitets separats, i una entrada i sortida ordenada dels infants i dels seus familiars.
Un dels principals objectius, per tant, serà limitar el nombre de contactes de cada grup, per
minimitzar els riscos i assegurar la traçabilitat d’aquests contactes. En aquest sentit, les
mesures s’estableixen en quatre àmbits:
✓
✓
✓
✓

Organitzar grups de convivència i socialització estables.
Incrementar la neteja de mans.
Assegurar la higiene dels objectes i dels espais.
Garantir una ventilació adequada dels espais

Garantir els grups de convivència i socialització estables
Aquestes setmanes s’estan instal·lant materials per dividir tant els patis com altres espais
comuns de les 102 escoles bressol municipals de Barcelona de manera que cada grup d’infants
tingui a més de la seva aula, el seu segment en els espais compartits de pati i sala d’usos
múltiples i no pugui estar en contacte amb els infants d’altres grups classe. Es promouran les
activitats a l’aire lliure en aquests espais per a cada grup, ja que és on hi ha menys risc de
transmissió.
Els grups de convivència a les escoles bressol municipals seran els grups classe, per tant,
mentre duri la situació sanitària actual, els infants no mantindran cap contacte amb la resta de
grups de l’escola. Cada grup tindrà assignada una educadora o educador i una persona de
suport educatiu.
Tots els espais comuns, tant interiors com exteriors, hauran d’estar sectoritzats perquè en cas
que siguin usats per més d’un grup no hi pugui haver contacte entre ells. També s’organitzaran
els espais per torns exclusius d’un sol grup.
Més higiene i prevenció
A l’inici de curs les famílies hauran de signar una declaració responsable indicant que no
portaran l’infant a l’escola en cap d’aquests supòsits.
✓
✓
✓
✓
✓

Temperatura corporal superior als 37,5 graus.
Trobar-se en aïllament perquè s’és positiu per la Covid-19.
Estar a l’espera del resultat d’una PCR.
Conviure amb una persona diagnosticada de Covid-19.
Trobar-se en període de quarantena domiciliària per contacte estret amb una persona
positiva per Covid-19.
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Totes les nenes i els nens hauran de rentar-se les mans quan arribin i abans de marxar del
centre, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al bany i després d’haver estat en
espais exteriors, amb un mínim de 5 rentats de mans durant la jornada.
A l’hora del dinar, cada grup menjarà a la seva estança en un espai exclusiu que garanteixi les
mesures preventives. Addicionalment, els pitets s’hauran de guardar de forma individual i en
una bossa tancada i es rentaran cada dia.
Pel que fa a l’estona de descans, caldrà no barrejar la roba dels infants ni els objectes
personals (xumets, nino per dormir, etc.) que s’haurà de guardar després de l’ús en bossa
individual o a l’armariet de cada infant. Els llençols també es guardaran a l’armari. Els
matalassos seran d’ús exclusiu per a cada infant i estaran marcats amb el nom.
L’escola garantirà en tot moment la ventilació, la neteja i la desinfecció adaptada a les
característiques de cada espai.
La neteja dins l’escola es farà més d’una vegada cada dia, sobretot en aquells espais d’ús
freqüent i/o compartit. I també es reforçarà la neteja dels punts de contacte freqüent amb les
mans com manetes, poms de les portes, passamans i baranes. Per aquestes tasques de neteja
i desinfecció s’han incrementat en un 20% les hores de neteja.
Testos serològics i formació per a les educadores
Durant els dies previs a l’inici del curs, les educadores i educadors de les escoles bressol es
faran un test serològic per minimitzar els riscos. En cas que d’un positiu l’educadora se
substituiria de forma temporal.
En els espais de reunió i treball del personal s’establiran les mesures necessàries per garantir
el distanciament físic d’1,5 metres i serà obligatori l’ús de mascareta. Cada professional del
centre disposarà d’una mascareta quirúrgica cada dia i ha de disposar de roba i calçat exclusiu
que s’usi només al centre.
Abans de l’inici del curs escolar, l’Agència de Salut Pública de Barcelona impartirà una formació
sobre el protocol d’actuació en relació a la Covid-19 a l’àmbit educatiu destinada a totes les
direccions i professionals de les Escoles Bressol Municipals. S’explicaran les mesures de
protecció davant la Covid-19 i els detalls d’actuació davant de possibles casos d’infecció. El
material que s’ha preparat per a la formació es facilitarà a cada escola perquè pugui ser una
eina de consulta al centre.
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Les famílies podran acompanyar l’infant fins a l’estança
Cada escola bressol habilitarà els punts d’accés per a l’entrada i la sortida de les famílies,
garantint les distàncies i per evitar aglomeracions. Un professional del centre vetllarà per la
circulació ordenada de persones en moments de major afluència.
Paral·lelament s’acordarà un horari d’entrada i sortida amb cada família, per evitar al màxim la
coincidència de diferents persones al mateix moment. A més, es recomanarà a les famílies,
sobretot aquelles que tenen infants als grups de 2 a 3 anys, que no portin el cotxet a l’escola.
Només un sol adult podrà acompanyar cada infant fins a la porta d’accés de cada estança,
sempre fent ús de mascareta i assegurant la distància amb la resta de persones.
El procés d’adaptació dels infants de l’inici de curs es podrà fer enguany d’una forma més lenta
del que és habitual, establint uns torns d’estada a l’escola perquè coincideixin menys famílies.
A cada escola es mantindrà un espai habilitat, fora de l’estança del grup, per facilitar
l’alletament matern sense haver de tenir contacte amb la resta d’infants.

El servei de bressol aquest curs 2020-2021 ha atès el 64% de la demanda
Un total de 8.508 infants d’entre 4 mesos i 3 anys iniciaran el curs 2020-2021 a les 102 Escoles
Bressol Municipals. Enguany una nova escola, l’EBM Germanetes al districte de l’Eixample, se
suma a la xarxa d’Escoles Bressol Municipals. La distribució de l’oferta pública entre districtes i
grups d’edat és la següent:
Places
DISTRICTE

Centres
4 mesos – 1 any

1-2 anys

2-3 anys

TOTAL

Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St. Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

8
10
11
4
6
9
14
13
10
17

60
85
84
32
48
71
109
92
78
132

196
348
333
113
203
306
431
381
362
613

276
482
453
171
250
385
591
506
485
832

532
915
870
316
501
762
1.131
979
925
1.577

TOTAL

102

791

3.286

4.431

8.508
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L’oferta de places de la xarxa d’EBM d’aquest curs al conjunt de la ciutat ha cobert el 64,2% de
les sol·licituds de matriculació, 8 punts percentuals més que el curs passat (56,1%) amb força
disparitat entre districtes. El percentatge de demanda atesa ha estat del 97,2% a Ciutat Vella,
48,9% a l’Eixample, 56,9% a Sants-Montjuïc, 51% a les Corts, 83,1% a Sarrià – Sant Gervasi,
48,6% a Gràcia, 73,4% a Horta-Guinardó, 71,8% a Nou Barris, 67,6% a Sant Andreu i 71,8% a
Sant Martí.
Aquesta millora en la taxa de cobertura de les bressol és deguda tant a l’increment en l’oferta
de places (+72) com, sobretot, a la reducció d’un 13% de la demanda al conjunt de la ciutat
degut al context de crisis sanitària, econòmica i social del Covid-19. Aquesta reducció s’ha
donat principalment als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris (24% i 20% respectivament). Tot i
així, a Barcelona 2.115 famílies que han preinscrit el seu infant a alguna bressol municipal no
han pogut accedir a la plaça.
Barcelona, que aposta per unes escoles bressols inclusives i integradores a la ciutat, ha
registrat un augment de matriculació d’infants amb necessitats educatives especials. En aquest
inici de curs en són un total de 194 que representen el 4,6% del total d’alumnes.

Escoles municipals de música
Les 5 escoles municipals de música de Barcelona iniciaran el curs 2020-2021 el proper 21 de
setembre amb 3.000 alumnes matriculats tant a programes de llarga durada com a tallers de
música per a nadons i les seves famílies.
Les cinc escoles municipals de música gestionades per l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona, Eixample, Can Ponsic, Can Fargues, Nou Barris i Sant Andreu, ofereixen una
ventall ampli d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical en diferents estils,
individualment, en agrupació o grups corals, dirigit a totes les edats i capacitats.
El curs s’iniciarà de forma presencial però també es preveuen algunes activitats en formats
mixtos o telemàtics, d’acord amb els plans d’organització de cada centre i en cas que les
circumstàncies sanitàries ho requereixin.
En l’actual context sanitari, a les escoles de música també s’ha fet una inversió per adquirir
mitjans tècnics com pissarres digitals, tauletes, ordinadors i videocàmeres, que en cas de ser
necessari facilitarien fer classes telemàtiques. A més també s’han introduït materials al mobiliari
per facilitar les distàncies recomanades.
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Una Taula de ciutat Escoles i COVID
L’Ajuntament ha convocat el dia 7 de setembre a la tarda la primera sessió de treball de la
Taula de ciutat Escoles i Covid amb un grup operatiu reduït integrat per les administracions
educatives i sanitàries, professorat, famílies i alumnat, per fer seguiment, compartir
informacions i fer valoracions per millorar les respostes davant la situació de les escoles en el
context Covid.
Es tracta d’un espai de treball ad hoc en el marc del Consell Educatiu Municipal de Barcelona
(CEMB) que, inicialment, tindrà una periodicitat quinzenal.
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