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» Dossier de Premsa 

20 d’abril de 2015 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 
 

 

 

Barcelona crearà 10 noves escoles bressol municipals 

i n’ampliarà 1 més 
 

» Suposarà una inversió de 19,8 milions d’€ i un increment de la 

despesa de funcionament ordinari de 5,8 milions d’€ 

 

» El Govern recupera la gestió directa de les 3 escoles bressol 

municipals que estaven externalitzades 
 

» El calendari de preinscripció i matrícula del curs 2016-17 comença 

el 2 de maig 
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» Dossier de Premsa 

Barcelona crearà 10 noves escoles  
bressol municipals i n’amplia 1 més 

» 847 places d’escola bressol municipal de nova creació 
 

 

L’Ajuntament de Barcelona actuarà en 11 escoles bressol municipals. D’aquestes, 10 seran 

centres de nova creació, n’hi haurà 1 en el qual es farà una ampliació de l’edifici i de les places, 

i en un altre cas es farà un trasllat a un nou edifici amb un guany important de places. En total 

això l’actuació es farà sobre 910 places d’escola bressol, de les quals 847 seran de nova 

creació.  

A partir de l’anàlisi de l’evolució demogràfica de la ciutat, així com de les necessitats socials i 

de l’oferta i la demanda actuals, l’equip de Govern municipal ha elaborat un pla que prioritza la 

creació i ampliació d’aquestes centres en set districtes de Barcelona.  

El Govern municipal considera que Barcelona ha estat pionera en el desenvolupament d’una 

xarxa d’escola bressol pública i que aquesta ha estat una política essencial per millorar les 

oportunitats dels infants a la nostra ciutat i per oferir millors alternatives també en termes de 

conciliació familiar. La tinent d’Alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha manifestat avui en la 

presentació del nou pla de creació de noves escoles bressols municipals que “ens sentim 

orgullosos d’aquesta xarxa d’escoles bressols, però també creiem que es queda curta 

pel que fa a la demanda, perquè tenim moltíssimes famílies que avui no poden gaudir 

d’una plaça d’escola bressol pública, i es queda curta per fer front a una creixent 

desigualtat en termes educatius a la nostra ciutat”. Per això, ha manifestat, Ortiz, “és un 

patrimoni que aquest equip de govern vol clarament ampliar i enfortir”. 

 

Aquest és doncs, el pla d’actuació per a les escoles bressol municipals: 

 

 
BARRI/ESCOLA 

 

 
DISTRICTE 

 
ADREÇA 

 
PLACES 

Vila de Gràcia/Univers Gràcia c/ Quevedo, 14-25 87 
Germanetes Eixample c/ Comte Borrell, 159 87 
Casernes Sant Andreu c/ Coronel Monasterio 87 
Sagrada Família/Encants Eixample c/ Glòries cn Cartagena 87 
Raval Ciutat Vella Pendent localització 87 
Sants/Badal Sants-Montjuïc c/ Roger, 48 cn Joan de 

Sada 
87 

Can Peguera/Guineueta Nou Barris Parc Central Can Carreras 87 
Congrés-Indians Sant Andreu c/ Cardenal Tedeschini, 9 87 
Sant Antoni/Tres Tombs Eixample c/ Manso cn Calàbria 40 + 30 d’espai 

familiar 
Sant Martí de Provençals Sant Martí c/ Trento (trasllat EB Esquitx) 87 (24 més) 
Trinitat Nova / Sant Jordi Nou Barris c/ Pedrosa, 16-18 87 
 
TOTAL (places de nova 
creació) 
 

   
847 
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» Dossier de Premsa 

Barcelona crearà 10 noves escoles  
bressol municipals i n’amplia 1 més 

 

 

El projecte d’ampliació de la xarxa d’escoles bressol municipals, actualment amb 97 centres, es 

començarà a fer efectiu en el curs vinent, ja que està previst que el proper mes de setembre 

entri en funcionament l’escola bressol Univers, al districte de Gràcia. Al marge d’aquesta 

actuació, el 2016 es realitzaran diferents projectes executius, les obres dels quals començaran 

al 2017. Es preveu que la majoria d’aquestes inversions s’executin en el present mandat 

municipal, d’acord amb  el Pla d’Inversions Municipal que s’està treballant. Aquestes actuacions 

s’executaran a través del Consorci d’Educació de Barcelona.  

Aquest projecte té una previsió d’inversió econòmica associada de 19,8 milions d’euros que es 

destinaran a cobrir els costos de construcció de  les noves escoles, i de les obres d’ampliació 

de l’escola bressol de Tres Tombs. Per altra banda, també es preveu un increment de les 

despeses que es destinaran al funcionament ordinari de la xarxa d’escoles de 5,8 milions d’€. 

 

Totes les noves escoles bressols que es construiran en els propers anys tindran una gestió 

directa municipal, ja que l’actual equip de govern considera que un servei essencial com és 

l’educació pública ha de gestionar-te de manera directa.  

 

» La població infantil 
 

 

La població de 0-3 anys a Barcelona l’any 2015 era de 41.111 nens i nenes, un 2,55% de la 

població total de la ciutat (1.609.550 persones): 

 

 De 0-1 anys: 13.727 

 D’1-2 anys: 13.723 

 De 2-3 anys: 13.661  
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» Dossier de Premsa 

Barcelona crearà 10 noves escoles  
bressol municipals i n’amplia 1 més 

 

 

Per districtes, la població de 0-3 anys de Barcelona està distribuïda de la següent manera  

(dades de 2015): 

 

 
 

 

 

La taxa d’escolarització de 0-3 anys durant el curs 2014-15 es va situar en el 42,6%. Es van 

escolaritzar 17.546 infants: 

 

 8.100 en escoles bressol municipals (46,2%) 

 9.112 en escoles privades (51,9%) 

 334 en llars d’infants de la Generalitat (1,9%) 

 

 

» La xarxa d’escoles 
 

 

Fins al curs 2015-16, Barcelona ha tingut una xarxa d’escoles bressol municipals de 97 centres, 

els dos últims dels quals s’han posat en funcionament a l’inici d’aquest curs. Aquesta xarxa 

ofereix 8.100 places i compta amb 750 docents. (La xarxa s’amplia el proper curs 2016-17 amb 

l’obertura de la nova escola bressol municipal Univers). 

 

En els últims 7 anys, la xarxa ha crescut, doncs, un 54% en nombre de centres, i un 90% en 

quantitat de places disponibles.  
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» Dossier de Premsa 

Barcelona crearà 10 noves escoles  
bressol municipals i n’amplia 1 més 

 
 

Per districtes, la distribució de les escoles bressol municipals, i de les places que ofereixen és  

la següent: 

 

 
 

La priorització de la construcció i l’ampliació de centres del nou pla d’escoles bressol municipals 

s’ha definit a partir de la perspectiva que es té de l’evolució futura de la demanda de places 

públiques. Els serveis municipals han tingut en compte i han creuat diferents variables que han 

donat com a resultat un ordre de prioritat que ha servit de referència per ubicar en el territori les 

necessitats futures de places. 

 

Les variables que s’han creuat han estat: 

 

 Població de 0-3 anys 

 Nombre de naixements 

 Percentatge de demanda  no atesa 

 Població de 25 a 34 anys 

 Total d’escoles i places 

 Renda familiar disponible 

 

Com a resultat del creuament de dades s’ha elaborat el llistat dels 15 barris que necessiten una 

actuació prioritària, que són els següents: 
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Barcelona crearà 10 noves escoles  
bressol municipals i n’amplia 1 més 

 Sant Andreu 

 Sant Antoni 

 Nova Esquerra de l’Eixample 

 Raval 

 Sagrada Família 

 Poble-sec – Parc de Montjuïc 

 Antiga Esquerra de l’Eixample 

 Fort Pienc 

 Sants-Badal 

 El Putxet i el Farró 

 Vila de Gràcia 

 Dreta de l’Eixample 

 Sants 

 Vilapicina i la Torre Llobeta 

 Poblenou 

 

 

Al marge de les actuacions que es faran en aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona ja 

treballa per projectar en el futur i més a llarg termini la construcció de noves escoles bressol 

municipals, buscant ja les localitzacions i oportunitats de futur. 

 

LOCALITZACIONS EN RESERVA 

 

BARRI DISTRICTE 

La Sagrera Sant Andreu 
La Bordeta Sants-Montjuïc 
La Marina del Prat Vermell Sants-Montjuïc 
La Clota- Vall d’Hebron Horta-Guinardó 
El Turó de la Peira Nou Barris 

 

Laia Ortiz ha remarcat que “deixem feta la feina per ampliar més en els propers anys. per 

tenir criteris clars en termes de reducció de desigualtats, de resolució de les necessitats 

futures, i en previsió a la creació d’àrees de nova centralitat.” 

 

» L’Ajuntament recupera la gestió directa de tres escoles 

municipals  
 

L’Ajuntament de Barcelona recuperarà la gestió directa de les tres escoles bressol municipals 

(Caspolino, Enxaneta i Patufets de Navas) que es gestionaven de manera indirecta. El Govern 

municipal impulsarà en les properes setmanes les gestions administratives necessàries per 

rescatar la gestió d’aquestes tres escoles bressol municipals que gestionaven dues empreses 

des que van obrir fa quatre anys.  
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Barcelona crearà 10 noves escoles  
bressol municipals i n’amplia 1 més 

 

Així doncs, en els propers dies està previst declarar activitat pública prioritària el servei educatiu 

d’aquestes escoles, per tal de poder fer efectiu aquest canvi de gestió en les mateixes 

condicions, horaris, calendari, serveis i preus que la resta de la xarxa municipal d’escoles 

bressol.  

 

El Govern municipal també està impulsant alguns canvis per millorar el servei de la xarxa 

escolar en el proper curs, entre els quals, l’ampliació de les hores de suport educatiu que es 

fixaran en 3 hores i mitja diàries a la franja del migdia. Aquesta modificació s’anirà implantant 

progressivament a mida que es vagin fent efectives les modificacions legals dels contractes 

actualment existents. 

 

 

» Calendari de preinscripció i matrícula 2016-17 
 

 

El calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2016-17 comença el proper dilluns 2 de 

maig i s’allargarà fins divendres 13 de maig. En aquest període estarà oberta la preinscripció a 

les 98 escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona que el proper curs estaran 

obertes a la ciutat, amb la incorporació de la nova EBM Univers. Les 98 escoles bressol 

municipals de Barcelona tindran una capacitat per a gairebé 8.200 infants, amb edats 

compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.  

 

Els impresos de preinscripció es poden recollir, des de dilluns 2 de maig, a les 97 escoles 

bressol municipals obertes actualment, a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), al Punt 

d'Atenció Ciutadana de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i, també, a l'Oficina 

d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. La ciutat disposa també de 5 llars d’infants 

públiques de la Generalitat de Catalunya que tenen el mateix calendari i procés de preinscripció 

i matrícula que les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

En el cas específic de les famílies interessades en presentar sol·licitud de preinscripció per a la 

nova EBM Univers (carrer Quevedo, 14-26), els impresos i el lliurament de la documentació es 

farà al Punt d’Atenció Ciutadana de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (plaça 

d’Espanya, 5, planta baixa), de dilluns a divendres, de 9 a 17.30 hores. 

 

Presentació de documentació i inici de curs 

 

Les famílies interessades hauran de presentar només una única sol·licitud de preinscripció, 

amb tota la documentació, a l’escola bressol municipal o llar d’infants sol·licitada en primer lloc. 

També, dins del termini establert, es podrà presentar aquesta documentació a les Oficines 

d’Atenció Ciutadana municipals o a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

www.barcelona.cat/premsa 
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Barcelona crearà 10 noves escoles  
bressol municipals i n’amplia 1 més 

L’inici del proper curs 2016-17 serà el 12 de setembre. Les famílies podran presentar les 

sol·licituds de preinscripció per als infants que, com a mínim, tinguin 16 setmanes d’edat el dia 

de l’inici d’aquest proper curs. 

 

Calendari de preinscripció i matrícula 

 

Després del període de preinscripció (del 2 al 13 de maig, ambdós inclosos); el 24 de maig es 

publicarà el llistat de sol·licituds de preinscripció a cada escola, amb la puntuació provisional; 

les possibles reclamacions es podran presentar del 25 al 27 de maig; el sorteig del número de 

desempat es farà públic el 27 de maig; la publicació del llistat de sol·licituds de preinscripció a 

cada escola, amb la puntuació definitiva, tindrà lloc el 31 de maig, i el llistat definitiu d’infants 

admesos, i si escau, de la llistat d’espera, es farà públic el 10 de juny. Les famílies amb fills o 

filles definitivament admesos podran fer la matrícula del 13 al 17 de juny, ambdós inclosos.  

 

Nou web adreçat a famílies 

 

Coincidint amb aquest procés, des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona posa en 

marxa a finals d’abril la nova pàgina web barcelona.cat/escolesbressol que té com a objectiu 

oferir millor servei públic a les famílies, i a la ciutadania en general. Aquest web ofereix 

informació del model d’escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona, actualitat 

informativa, i informació d’interès general. Aquesta nova plana web inclourà també els enllaços 

a les webs de totes les escoles bressol municipals on, entre d’altres coses, s’oferirà informació 

singular sobre els projectes desenvolupats en cadascuna de les escoles.  

 

 

» Els preus públics, congelats un any més 
 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha congelat un any més els preus públics d’escolarització i 

alimentació, que es mantenen per quart any consecutiu. Són els següents: 

 

 174,8 euros al mes en concepte d’escolarització 

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

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

 

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ofereix ajudes i bonificacions, en concepte 

d’escolarització i alimentació, per a famílies amb dificultats econòmiques o per atendre 

situacions particulars econòmiques sobrevingudes durant el curs escolar. Aquestes ajudes i 

bonificacions poden arribar a cobrir el 100% de la quota i s’estableixen a partir d’un protocol 

entre l’Institut Municipal d’Educació i Serveis Socials de Barcelona. Són ajudes que es poden 

sol·licitar en qualsevol moment al llarg de tot el curs.  

 


