
 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

» Dossier de Premsa 

10 de febrer de 2015 

 

www.bcn.cat/premsa 

 
L’Escola Bressol Municipal Escorial obrirà el proper 

mes de setembre 
  

» Aquesta nova escola bressol serà una escola inclusiva on hi conviuran també 

infants amb pluridiscapacitat. 

 

» A més de les 95 escoles bressol municipals actuals, amb capacitat per a 7.940 

infants, entre 4 mesos i 3 anys d’edat, és previst obrir durant els propers anys 

escoles bressol municipals noves als districtes de l’Eixample, Les Corts, Gràcia, 

Horta - Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. 

 

» Durant aquest mandat s’ha treballat per oferir més places a escoles bressol 

municipals que mai, a més famílies que mai, i per millorar la qualitat i els serveis 

adreçats als infants i a les seves famílies. 

 

 

 

 



º 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

www.bcn.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

EBM Escorial, una escola inclusiva al servei de la ciutat. 

 Noves escoles bressol municipals 

 

» 8 noves escoles bressol municipals al servei de més famílies 

de la ciutat 
 

A l’inici del mandat, entre d’altres coses, des del nou govern municipal de la ciutat es va treballar 

per garantir la posada en funcionament, construcció i pagament de noves escoles bressol 

municipals pendents del mandat passat. A més, també, es va treballar per poder oferir a les 

famílies la capacitat total de places (per a infants entre 4 mesos i 3 anys d’edat) que poden tenir 

matriculats com a màxim cadascuna de les escoles bressol municipals (article 12, Decret 

282/2006, de 4 de juliol de la Generalitat de Catalunya), que ofereix a la ciutat l’Ajuntament de 

Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Educació. 

 

Aquest mandat s’ha garantit, en aquest sentit, l’obertura de 23 noves escoles bressol, més 5 de 

substitució, i s’han creat un total de 3.005 noves places. A més, s’han incorporat, curs rere curs, 

noves iniciatives i recursos per millorar l’atenció i el servei als infants i a les seves famílies, i per 

potenciar la capacitació professional i l’ampliació de coneixements de les direccions i dels 

educadors i educadores que treballen a les escoles bressol municipals de la ciutat. 

 

Paral·lelament, s’ha treballat també per detectar diferents espais a la ciutat amb necessitats de 

places públiques de 0 - 3 anys i, en aquest sentit, el govern municipal porta planificant des de fa 

temps diferents alternatives que s’han concretat, de moment, en la planificació de l’obertura de 8 

noves escoles bressol municipals per al proper mandat, on destaca, per la seva singularitat a nivell 

municipal, la nova Escola Bressol Municipal Escorial, un projecte d’educació inclusiva i d’atenció a 

infants fins als 4 anys amb pluridiscapacitat. 

 

Escola Bressol Municipal Escorial: una escola inclusiva al servei dels infants i les famílies. 

La nova escola bressol municipal Escorial, que obrirà les seves portes el setembre, coincidint amb 

l’inici del curs 2015-16, serà la primera escola municipal inclusiva de la ciutat on hi conviuran 

infants amb plurisdicapacitat, juntament amb altres infants, i que destaca, entre d’altres coses, 

pels següents aspectes: 

 

-Escola de convivència i inclusió també d’infants amb discapacitat amb un entorn normalitzat d’una 

escola bressol municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

-Escola que contribuirà a la normalització de la dinàmica familiar amb la possibilitat de conciliar la 

vida familiar i laboral i la integració familiar en l’entorn. 

-Escola que ajudarà al desenvolupament d’infants nascuts amb alguna discapacitat, amb atenció 

individualitzada, especialitzada i global, a càrrec de diferents serveis i especialistes en diferents 

àmbits i matèries. Disposarà d’un equip de professionals de l’educació i d’un equip interdisciplinari 

format per professionals de diferents camps de la salut i la pedagogia especialitzada: fisioteràpia, 

psicopedagogia, infermeria, logopèdia, atenció a les famílies, etc. 

-Aquesta escola admetrà infants amb discapacitats fins als 4 anys d’edat. 
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» Dossier de Premsa 

EBM Escorial, una escola inclusiva al servei de la ciutat. 

 Noves escoles bressol municipals 

 

 Llistat de noves escoles bressol municipals a la ciutat: 

 

 Districte de Gràcia: 

o EBM Escorial -nom provisional-.  

o Adreça: Situada en planta baixa edifici situat a Travessera de Dalt, 92-98.  

o Previsió obertura portes: setembre 2015 

o Capacitat: 74 places.  

 

o EBM Univers -nom provisional- 

o Adreça: Situada dins del marc d’un complex d’equipaments educatius, amb 

accés mitjançant un passatge per a vianants, pel carrer Bailén 225 - 231 o 

Quevedo, 14 - 26.  

o Previsió obertura: durant l’any 2016 

o Capacitat: 87 alumnes. 

 

 Districte de l’Eixample: 

o EBM Germanetes –nom provisional- 

o Adreça: Situada en una planta baixa d’un futur edifici d’habitatges de lloguer 

social que construirà l’Ajuntament de Barcelona al carrer Comte de Borrell, 159 

(illa Germanetes) 

o Previsió obertura: durant curs 2016-17 

o Capacitat: 87 infants.  

 

o EBM Sant Antoni / Tres Tombs –nom provisional- 

o Adreça: Situada a l’interior d’illa del carrer Calàbria / Manso. 

o Previsió obertura: durant curs 2016-17 

o Capacitat: 40 places.  

 

 Districte de Les Corts: 

o EBM Parc Científic –nom provisional- 

o Adreça: Situada al carrer Baldiri i Reixac, 4-8. 

o Previsió obertura: Durant l’any 2017 

o Capacitat: pendent.  

  

 Districte d’Horta - Guinardó: 

o EBM Guinardó -nom provisional- 

o Adreça: Situada entre els carrers Teodor Llorente, Garrotxa, Doctor Valls i 

carrer Oblit 

o Previsió obertura portes: Setembre 2015. 

o Capacitat: 87 places 
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» Dossier de Premsa 

EBM Escorial, una escola inclusiva al servei de la ciutat. 

 Noves escoles bressol municipals 

 

 Districte de Sant Andreu: 

o EBM Congrés-Indians/Canòdrom –nom provisional- 

o Adreça: Situada al carrer Cardenal Tedeschini,9 

o Previsió obertura: Durant l’any 2017 

o Capacitat: 87 infants.  

 

 Districte de Sant Martí: 

o EBM Glòries –nom provisional- 

o Adreça: Situada al costat de l’Escola Encants, pendent consensuar localització 

amb pla participatiu amb els veïns i veïnes 

o Previsió obertura: durant curs 2016-17 

o Capacitat: 87.  
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» Dossier de Premsa 

EBM Escorial, una escola inclusiva al servei de la ciutat. 

 Noves escoles bressol municipals 

 

» Augment de les bonificacions fins al 100% del cost del 

servei, millor atenció a les famílies de les escoles bressol 

municipals i congelació dels preus públics curs 2015-16 

 

Dins del marc de l’aposta municipal per augmentar les ajudes socials a les famílies de la ciutat  

amb majors dificultats econòmiques i socials, en aquest cas a les famílies de la ciutat amb fills o 

filles matriculades en una de les escoles bressol municipals, des de l’inici del mandat el govern de 

la ciutat ha treballat per augmentar les polítiques de bonificacions i millorar i promoure, d’aquesta 

manera, noves polítiques d’adjudicació d’aquest tipus d’ajudes a les famílies amb majors dificultats 

socials i econòmiques i, també, durant tot el curs, per poder atendre les situacions particulars 

econòmiques desfavorables sobrevingudes.  

 

El govern municipal va incorporar el curs 2013-14, per primera vegada, un protocol d’actuació 

conjunt entre els Instituts Municipals d’Educació i el de Serveis Socials de Barcelona per atendre 

durant tot el curs a les famílies, amb fills o filles matriculats a les escoles bressol municipal, amb 

contingències socials o econòmiques sobrevingudes. El protocol permet des d’aquell curs atendre 

a les famílies amb aquest tipus de situacions i facilitar que puguin accedir durant tot el curs a les 

bonificacions dels preus públics pel servei d’escolarització o alimentació.   

 

Poden accedir a les bonificacions corresponents totes i cadascuna de les famílies que tenen el 

seu fill o filla matriculat en una de les 95 escoles bressol municipals que ofereix actualment 

l’Ajuntament de Barcelona, amb capacitat per a un total de 7.940 infants, entre 4 mesos i 3 anys 

d’edat, sempre que compleixin els requisits de la convocatòria vigent i que presentin la 

corresponent sol·licitud.  

 

Augment del tipus de bonificacions adreçades a les famílies 

Dins del marc de suport a les famílies, l’Ajuntament de Barcelona ha seguit atorgant fins a aquest 

curs bonificacions del 90%, 70%, 50% o 30% sobre el total del preu públic total per escolarització i 

alimentació i segons el cas individual de cada família i sempre en relació amb la renda de l’any 

anterior.  

 

A partir del proper curs 2015-16, però, en la línia d’estar al costat de les famílies que ho passen 

més malament, s’ha decidit seguir millorant les polítiques socials aplicades durant el mandat 

adreçades a les famílies, i les bonificacions del 90% passaran al 100% i les bonificacions del 70% 

passaran al 80% (les del 50% i 30%, seguiran igual), sobre el total del preu del servei 

d’escolarització o alimentació que haurien de pagar les famílies. 
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» Dossier de Premsa 

EBM Escorial, una escola inclusiva al servei de la ciutat. 

 Noves escoles bressol municipals 

 

 Més bonificacions que mai, per a més famílies que mai. 

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, ha augmentat 

aquest mandat, curs escolar rere curs escolar, l’import destinat a bonificacions econòmiques sobre 

el cost públic del servei municipal que s’ofereix a les famílies amb fills o filles matriculats a escoles 

bressol municipals i que tenen majors dificultats econòmiques o que pateixen alguna 

contingències econòmiques sobrevingudes desfavorable i sempre que compleixen els requisits i 

les característiques de la convocatòria vigent de cada curs.  

 

Aquests ajuts tenen com a objectiu ajudar a les famílies a minorar la quota a pagar en concepte 

d’escolarització i alimentació en el cas de les escoles bressol municipals.  

 

 Evolució bonificacions a les famílies 

 

CURS 

ESCOLAR 

TOTAL 

ESCOLES 

ALUMNAT 

MATRICULAT 

TOTAL BONIFICACIONS 

ATORGADES 

TOTAL BONIFICACIONS  

(EN MILIONS D’ EUROS) 

2014-15 95 7.940 2.583 4,80 

2013-14 95 7.940 2.413 4,38 

2012-13 95 7.766 2.389 3,88 

2011-12 92 6.806 1.889 3.08 

2010-11 72 4.935 1.380 2,47 

*en negreta, aquest mandat 

 

Congelació dels preus públics a les escoles bressol municipals 

El govern municipal, per segon curs consecutiu, ha decidit congelar els preus públics a les escoles 

bressol municipals i mantenir-los igual que el curs 2013-14. L’equip de govern municipal ha pres 

aquesta mesura davant l’actual conjuntura econòmica que afecta a moltes famílies.  

 

Cost del servei que es mantindrà per al proper curs per segon any consecutiu: 

 

92 escoles bressol municipals de gestió directa: 

 174,8 euros al mes en concepte de escolarització  

 125,9 euros al mes en concepte del servei complet voluntari d’alimentació 

 Preu total: 300,8 euros/mes, en 10 mensualitats.  

 

3 escoles bressol municipals de gestió indirecta: 

 195,9 euros/mes, en 10 mensualitats 

 141 euros més al mes pel servei complet voluntari d’alimentació.  

 Preu total:  336,9 euros (inclosos més dies d’escolarització). A més, es mantindrà també el 

preu del servei de permanència dels infants, entre 17 i 19 hores.  
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» Dossier de Premsa 

EBM Escorial, una escola inclusiva al servei de la ciutat. 

 Noves escoles bressol municipals 

 

» Escoles bressol municipals: un model d’excel·lència al 

servei de més famílies que mai 
 

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona ofereix a la ciutat un total de 95 escoles bressol municipals 

de titularitat municipals que es gestionen mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i 

que es distribueixen pels diferents districtes de la ciutat, amb una capacitat per a un total de 7.940 

infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. 

 

Distribució de les 95 escoles bressol municipals actuals: 

 

 Districte de Ciutat Vella: 7  

 Districte de l’Eixample: 8 

 Districte de Sants – Montjuïc: 11. 

 Districte de les Corts: 4 

 Districte de Sarrià – Sant Gervasi: 6 

 Districte de Gràcia: 7. 

 Districte d’Horta – Guinardó: 13 

 Districte de Nou Barris: 13 

 Districte de Sant Andreu: 9 

 Districte de Sant Martí: 17 

 

Evolució de les EBM: període 2010-11 a 2014-15 

 

CURS ESCOLES CAPACITAT PLACES TOTALS DEMANDA ATESA 

 

2014-15 95 7.940 59,18% 

2013-14 95 7.940 58,87% 

2012-13 95 7.926 58,35% 

2011-12 92 6.806 55,95% 

2010-11 72 4.935 37,42% 

*en negreta, evolució durant aquest mandat 

 

8,6 punts: valoració de les famílies usuàries de les EBM 

A finals del curs passat, una vegada implantades diferents mesures de millora i ampliació del 

servei a l’alumnat i a les seves famílies, l’Ajuntament de Barcelona va encarregar un treball de 

camp a una empresa externa homologada, per conèixer l’opinió de famílies usuàries de les 95 

escoles bressol municipals de la ciutat, amb infants matriculats en aquests centres durant el curs 

2013-14. Es va enviar un qüestionari sobre un total de 50 aspectes diferents relacionats amb el 

funcionament, model i serveis d’aquestes escoles. 
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» Dossier de Premsa 

EBM Escorial, una escola inclusiva al servei de la ciutat. 

 Noves escoles bressol municipals 

 

A nivell global, les famílies van valorar en global l’escola amb una nota de 8,6 (sobre 10). Com a 

aspectes més valorat, van puntuar amb un 9,1 disposar de cuina pròpia i la neteja dels centres i, a 

continuació, amb un 8,9 l’atenció rebuda per part de l’infant, la satisfacció d’anar a l’escola i la 

relació infant-tutor. 

 

L’enquesta es va dividir en 6 grans blocs i, a nivell general, les valoracions van ser:  

 

-Alimentació: 8,62 

Disposar de cuina pròpia va obtenir un 9,1, i, a continuació, els apartats d’adequació dels menús i 

de l’adequació a les intoleràncies alimentàries un 8,7. L’alimentació ecològica va obtenir un 8,2. 

 

-Instal·lacions de l’equipament: 8,58 

L’apartat de neteja de l’escola va obtenir un 9,1, i, a continuació, els apartats d’espai a l’aula i del 

mobiliari un 8,7. L’accés al centre va obtenir un 8,1. 

 

-Informació comunicació escola família: 8,56 

L’apartat de confiança en el tutor va obtenir un 8,8 i, a continuació, els apartats d’inici de curs, 

situacions de salut i direcció un 8,6. Les reunions amb el tutor i els avisos diaris van obtenir un 8,4. 

 

-Atenció rebuda per part del fill o filla: 8,52.  

Els apartats d’atenció rebuda per part de l’infant, la relació infant-tutor i la satisfacció d’anar a 

l’escola, van obtenir un 8,9. Les activitats externes van obtenir un 7.  

 

-Organització: 7,51.  

L’apartat del procés de preinscripció i matrícula va obtenir un 8,5, i, a continuació, els apartats 

d’horari escolar i la relació qualitat/preu un 8. L’horari del mes de juliol va obtenir un 6,3. 

 

-Participació de les famílies a l’escola: 7,28 

L’apartat d’activitats va obtenir un 7,8 i l’AMPA un 7,7. Les TIC, web i blog van obtenir un 6,1. 

 

 Indicadors d’avaluació de les escoles de gestió indirecta. 

També durant el curs 2013-14, es va elaborar un estudi d’avaluació de les 3 escoles bressol 

municipals de titularitat municipal i de gestió indirecta: EBM Enxaneta, EBM Caspolino i EBM Els 

Patufets de Navas. Es van fer servir els indicadors d’avaluació de la Diputació de Barcelona amb 

l’anàlisi de 67 aspectes clau de la gestió dels centres, on s’identifica la finalitat de l’indicador i 

l’escala de valoració del seu compliment del 0 al 100%. Els aspectes a avaluar estaven agrupats 

en 4 àrees: Tècnic-pedagògica; Organització i Gestió del servei; Qualitat del servei i Economia. 

 

El resultat final de la mitjana d’acompliment d’aquests indicadors va ser el següent: 

 EBM Enxaneta: 86% 

 EBM Caspolino: 87,5% 

 EBM Els Patufets de Navas: 89,7%  


