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PREÀMBUL  

 

El Col·lectiu de les Escoles Bressol, en representació dels educadors i educadores, serveis 

complementaris, suport educatiu, Federacions i Associacions  de Mares i Pares, AMPAs sense 

escola, famílies i els seus infants, s’ha assabentat d’ aquestes  3 mesures de forma indirecta des 

de l’inici. El Col·lectiu considera imprescindible consensuar de nou el concepte d’infant a 

Catalunya,  donant un marc comú a tot el territori.  Aquesta visió consensuada sobre com creix 

un infant de 0 a 3 anys i quina atenció li oferim,  serà la  guia que  en aquests moments, 

considerem que manca.  

 

El seu INFORME SOBRE MESURES ORGANITZATIVES A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS no ha 

tingut en compte la tasca diària de les 92 EBM que el municipi té en patrimoni. Amb l’ ànim de 

fer-li conèixer l’impacte de les 3 mesures en la nostra quotidiana atenció als infants  li 

presentem aquests ACLARIMENTS 
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COINCIDÈNCIES EN EL TEMPS DE CONCEPCIONS I MESURES  

 

A principis de febrer al parlament espanyol, el ministre d’educació senyor Wert va fer una 

exposició aclaridora del que pensa sobre l’etapa 0-3. La senyora Fernández Dávila del Bloc 

Nacionalista Galego va fer una interpel·lació al ministre Wert: “Tampoc ha mencionat vostè res 

en relació amb  l’educació de 0 a 3 anys. Això  no està implantat a tot el territori de l’Estat i ens 

sembla que és una peça fonamental para poder dur a terme  la conciliació  de la vida laboral, 

familiar, social, etcètera i, per tant és una cosa important que ens agradaria que vostè ens 

digués” . La contesta del senyor Ministre d’Educació: “Em planteja vostè - i em sembla molt 

interessant el plantejament - la qüestió de l ‘educació de 0 a 3 anys. Li ho diré amb tota 

sinceritat, senyora Fernández Dávila, jo crec que baixó no es educació, crec que és bàsicament 

conciliació. El procés de 0 a 3 anys, un procés al que el Ministeri d’Educació ha contribuït 

bàsicament amb infraestructures a un dels seus programes de cooperació territorial, crec que és 

un procés important, però partint de la realitat de que essencialment no és part del procés 

educatiu, i amb això no estic ni de bon tros menyspreant-lo. El procés educatiu pròpiament dit 

comença als 3 anys y això hem de poder encaixar-ho en el que substancialment és, un suport a 

la conciliació, i hem de ser  conscients de que en aquesta qüestió no basta amb subvenir amb 

recursos a la creació d’infraestructures, perquè desprès aquestes  infraestructures són 

enormement cares de mantenir, són cares de alimentar i es  trasllada el manteniment i 

l’alimentació d’aquestes infraestructures, donat que estem parlant de polítiques socials, a altres 

administracions. De forma que aquí també trobo un camp en el que em sembla  que hem de 

profunditzar en l’acord amb les  Comunitats Autònomes per veure fins on  podem arribar i, 

sobre tot, què li pertoca a cadascú; crec que això és l’important”. 

 

Altres polítics es cuiden més a l’hora de parlar-ne  però expressen la mateixa concepció en les 

normatives que elaboren o en les prioritats que marquen en els pressupostos que aproven i 

apliquen. 

Llegíem als diaris (El Periòdic 26/01/12) que “Els recursos que el Govern de CiU destina a 

l'ensenyament no universitari perdran pes en els comptes de la Generalitat del 2012 per segon 

any consecutiu. El projecte de pressupostos de la Conselleria d'Ensenyament, que la seva 

titular, Irene Rigau, té previst presentar aquesta tarda al Parlament, puja a un total de 4.596 

milions d'euros  prop d'un 5% menys que l'any passat, quan el departament va disposar de 
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4.834 milions. La nova xifra equival a un 13,7% del pressupost de la Generalitat per a aquest 

exercici, quan el 2011 va representar un 14,24%. En els últims comptes del tripartit, els del 

2010, la proporció de recursos que es van dedicar a l'ensenyament va ser del 16,35% dels 

32.519 milions aprovats. (...)  Entre les partides que es veuran més afectades per les retallades 

dels comptes encara pendents d'aprovació figura la contribució de la Generalitat al suport de 

les guarderies públiques municipals, que dels 67,6 milions que van rebre el 2010 passaran a 

comptar amb 26,5 el 2012”.  

 

A EL PUNT- 22/12/11 llegíem que “Salut i Ensenyament centren el 79% del total de retallades  

Els dos departaments redueixen en total 671 milions la despesa per al 2012, però el conseller 

d'Economia i Coneixement Mas-Colell insisteix que aquestes reduccions de la despesa no han 

de repercutir en un empitjorament del servei perquè bona part estan causades per les 

retallades de sous als empleats públics, que en global, de tots els departaments, sumen uns 625 

milions d'euros. Si les retallades ja s’ha fet sobre el sou dels empleats públics, ¿per què tornen a 

retallar eliminant el suport del migdia i augmentant les ràtios? 

 

En el moment actual podem dir que l’escola bressol ha assolit la mateixa consideració que la 

resta de etapes educatives, totes estan afectades per la retallada pressupostària del govern. En 

primària retallant una hora l’horari lectiu dels infants i, contràriament, en escola bressol 

argumentant la necessitat de l’augment de l’horari dels infants a l’escola! 

El camí del reconeixement de l’etapa 0-3 com a educativa és irregular i contradictori. El primer 

ordenament legal al nostre país per al 0-3 consistí en una Ordre de 1982 dels departaments de 

Presidència, Sanitat i Seguretat Social i Ensenyament que regulava l’atenció assistencial i 

educativa  dels infant fins a 6 anys no inscrits en centres educatius. Al  1983 i 1984 diverses 

Ordres de Sanitat i Ensenyament farien algunes modificacions. Aquelles normatives 

presentaven alguns aspecte molt més favorables que la normativa actual, com ara en matèria 

de ràtios, 7 infants de 0-1, 10 infants d’1-2 i 18 infants de 2-3 anys. També en matèria de espai 

per infants: 4 m2 per al grup 0-1, 3 m2 per al grup 1-2 i 2,5 m2 per al de 2-3 anys. 

El reconeixement legal de l’etapa 0-3 com a educativa arribà  amb la LOGSE (Llei Orgànica de 

l’Estat) a l’any 1990 la qual  inclou, per primera vegada, l’educació dels infants de 0 a 6 anys en 

el sistema educatiu. La considera de caràcter voluntari però insta les administracions a garantir 

l’existència de suficients places, així com la relació entre els equips pedagògics de les dues 
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etapes 0-3 i 3-6.  Enuncia el continguts, objectius i metodologia pròpia per l’etapa 0-3. També la 

titulació requerida per impartir aquesta educació.  

Amb el Decret 75/1992 de 9 de març, la Generalitat estableix l’ordenació general i els aspectes 

bàsics de les diferents etapes educatives i el Decret 94/1992 és el primer que regula l’Ordenació 

Curricular Infantil.  

La LOCE, l’any 2002, fa un important pas enrere: treu l’etapa del sistema educatiu i li confegeix 

un caràcter bàsicament assistencial amb poc èmfasi educatiu. Però a Catalunya, el mateix any 

2002, una Iniciativa Legislativa Popular impulsada pel MUCE (Marc Unitari de la Comunitat 

Educativa) desembocaria en la Llei 5/2004 de creació de llars d’infants de qualitat i aquesta 

instava a la creació del Mapa de Llars d’infants de Catalunya que es presentà el mateix any 

2004.  

La LOE (Llei orgànica 2/2006, d’educació) derogaria la LOGSE i obriria gran escletxes en el 

reconeixement educatiu de l’etapa. L’article 14.7 de la LOE  delega en les administracions 

educatives de les CCAA  l’establiment de requisits mínims dels centres i del currículum de 

l’etapa 0-3. Existeixen dos categories: els “centres educatius” la regulació dels quals recau en 

les administracions educatives de les CCAA en la seva totalitat (art. 14.7 de la LOE), i els centres 

no educatius o assistencials categoria que autoritza la pròpia LOE (art. 15.4) que són els que 

decideixen no impartir el primer cicle d’educació infantil en la seva totalitat. “Per a la seva 

obertura no més es requereix una llicència de concurrència pública atorgada per la 

corresponent administració autonòmica o municipal. La administració educativa i la inspecció 

no tenen accés. Són centres que tenen requisits rebaixats en les exigències malgrat allò 

establert a la LODE a l’article 24.2”. (Pepa Alcrudo i Alicia Alonso. Revista Tarbiya, núm  42) 

 

A Catalunya la LEC del 2009 si reconeix el 0-3 com al primer cicle de l’etapa d’educació infantil i  

insta al departament a la creació, consolidació i sosteniment de places per a infants de zero a 

tres anys en llars d’infants pròpies i municipals, també pot subvencionar a llars d’infants  

privades que desenvolupin l’activitat amb finalitat essencial de servei. Reconeix que l’etapa 

d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els 

tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat 

(Art. 56). Reconeix als alumnes el dret a una  educació orientada al ple desenvolupament de la 

personalitat (Art 3). El Departament (...) ha d’establir una oferta de places per a infants de zero 

a tres anys, (...) ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a 
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infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal, (...). pot subvencionar 

l’escolarització d’infants en llars d’infants de titularitat privada que desenvolupen l’activitat 

amb finalitat essencial de servei. (Art. 198). 

 

Finalment el decret 101/2010 fa una reformulació del currículum adequat a l’actual concepció 

de l’aprenentatge. 

Però tot i aquests avenços en reconeixement legal de l’etapa, ens continuem trobant amb la 

realitat d’unes propostes polítiques derivades d’interpretacions a la baixa de les normes i de la 

gran incapacitat de la nostra societat per decidir-se a acceptar el que la experiència i 

darrerament les ciències més pioneres, les neurociències, repeteixen: que les primeres edats 

són fonamentals per a la construcció de l’ésser humà. Com a conseqüència, ens trobem que 

““per acollir els infants petits comptem amb escoles, guarderies, ludo-guarderies, centres 

infantils, establiments d’atenció, cura i oci, escola de jornada sencera, escola de mitja jornada, 

escola de minuts petits, respiroteques, bebeteques, aules de 2 anys, guarderies en polígons 

industrial , hospitals, casernes, ministeris, escola maternal, jardí d’infància, kindergarten, pisos, 

mares de dia, mares cangur, centro 0-3 de matí o tarda... totes aquestes “denominacions 

d’origen”, ofereixen diversos serveis per a nens i nenes menors de 3 anys. Es tracta d’un mercat 

a la carta que sota el concepte – específic o genèric – de flexibilitat, de conciliació, disfressa i 

confon amb la política de “tot val”, especialment si es tracta de menors de 3 anys”. (Pepa 

Alcrudo i Alicia Alonso).  

 

A la nostra ciutat, el Conseller d’Economia declara que la major part de la retallada en 

Ensenyament es concentra en la rebaixa del sou dels docents. El Regidor ha presentat 

verbalment als representants sindicals i les direccions dels centres, i amb una certa 

argumentació als mitjans de comunicació, tres mesures que suposen la degradació del model 

educatiu que les escoles bressol municipals. 

 

Els professionals de l’Educació del 0-3 volem fer algunes consideracions  en torn a aquestes 

mesures que el nou govern municipal vol dur a terme a les EBM, partint de l’informe original 

el qual podreu trobar citat textualment en blau.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Les Escoles Bressol Municipals de Barcelona són centres educatius públics de l’Ajuntament de Barcelona, per a 

infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, on s’imparteix el primer cicle de l’etapa d’educació 

infantil 0-6, de caràcter no obligatori. 

 

El model educatiu de les EBM, tal i com es recull al document, El Model Educatiu de les Escoles 

Bressol Municipals, editat per l’Institut Municipal d’Educació, s’ha estudiat i treballat a l’àmbit 

universitari i l’han debatut el conjunt de professionals que dia a dia construeixen l’escola 

bressol municipal, de manera que recull les seves apreciacions i propostes. La reedició d’aquest 

document és, doncs, una concreció més del compromís de l’Ajuntament de Barcelona per una 

educació de qualitat per a la petita infància de la ciutat. 

 

L’Ajuntament de Barcelona disposa actualment d’una xarxa d’escoles bressol municipals formada per 92 escoles i 

el proper curs 2012-2013 obriran 3 centres nous fins arribar a les 95 EBM. 

 

CURS NOMBRE DE CENTRES PLACES TOTALS OFERTADES 

2001/2002 39 2276 

2002/2003 47 2790 

2003/2004 49 2972 

2004/2005 52 3209 

2005/2006 53 3304 

2006/2007 57 3688 

2007/2008 59 3797 

2008/2009 62 4056 

2009/2010 63 4260 

2010/2011 72 4917 

2011/2012 92 6924 

 

Tot i l’esforç municipal dels últims anys, que ha triplicat el nombre de places públiques existents a la ciutat, la 

demanda de places d’escola bressol no ha deixat de créixer. Per el curs 2011-2012, es van oferir 5168 places noves 

de 0-3 anys (la resta fins a 6924 és matrícula de continuïtat). El total de demanda ha estat de 9.236 sol·licituds i 

s’han assignat 4.820 places, per la qual cosa 4.416 famílies no han pogut ser ateses en el seu barri (el que 

representa un 47,8 de demanda no atesa en escoles bressol municipals).  

 

La demanda no atesa a Barcelona està tota a  l’escola bressol pública, la qual cosa vol dir que és 

aquesta escola la que les famílies demanen per les seves característiques de qualitat. 
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En el sí del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona del passat dia 23 de gener de 2011, 

l’Ajuntament de la ciutat ha reclamat a la Generalitat de Catalunya que faci efectiu, de forma immediata el 

pagament dels 983.400€ que falten de la subvenció de despeses de personal i de funcionament de les EBM pel 

curs 2010-2011, i que faci les previsions pressupostàries necessàries perquè el curs 2011-2012, s’atorgui la 

subvenció de 1800€ per plaça en la línia mantinguda en els darrers anys.  

Els preus públics els va aprovar la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona en data 27 de juliol de 2011 i 

durant tot el curs escolar 2011-2012 són els mateixos. 

 

 D’on venim  

 

El Pla d’Escoles Bressol Municipals per al període 2007-11, presentat el 15 de juliol de 2008, indicava que 

l’Ajuntament de Barcelona, en matèria d’escoles bressol municipals, duplicaria durant l’anterior mandat les places 

escolars per a infants de 0 a 3 anys amb la creació de 52 noves EBM (42 nous centres i 10 centres de substitució), 

amb una inversió de 72 milions d’euros (48 a càrrec de l’Ajuntament i 24 a càrrec de la Generalitat). Això havia de 

suposar passar de 3698 places disponibles, a 57 EBM, a finals del curs 2006-2007 a 7565 places en el curs 2011-

2012 a 99 EBM i la contractació de 350 professionals. 

 

A finals del curs 2010-11, abans del canvi de Govern, la ciutat tenia 72 EBM, amb 4950 infants matriculats i unes 

540 educadores als centres. 

En total la inversió ha superat els 81 milions d’euros i no s’han arribat a construir tots els centres compromesos (4 

menys dels previstos). 

Els centres EBM Caspolino (districte de Gràcia), EBM El Patufet de Navas (districte de Sant Andreu) i EBM Jaén 

(districte de Gràcia), no es van obrir en el període previst i no podran obrir-se fins el proper curs 2012-2013. 

L’escola El Front Marítim de Sant Martí tampoc es va construir (i atesa la baixa preinscripció i els problemes 

derivats d’estar contaminat el subsòl, es va descartar la seva construcció). 

 

En aquest punt el col·lectiu vol fer present la història de les Escoles Bressol i dels Serveis 

d’atenció a la Petita Infància, que va més enllà dels números i places ofertades a la ciutat de 

Barcelona, i contemplen el compromís que l’Ajuntament de Barcelona, com a institució de la 

ciutat, ha tingut amb l’educació dels infants. 

 

HISTÒRIA DE LES ESCOLES BRESSOL  

L’atenció a la petita infància ha estat per a l’Ajuntament de Barcelona, des de la instauració 

democràtica, un objectiu prioritari. L’Ajuntament ha estat  una administració activa i 
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compromesa en l’atenció i l’escolarització dels infants, que s’ha avançat en el temps a la 

regulació i les competències de la mateixa Administració educativa. 

 

L’actual xarxa municipal d’escoles bressol sorgí de la conjunció de dos grups d’escoles amb 

origen diferent. D’una banda un grup de 9 “guarderies municipals”, de les que era titular 

l’Ajuntament de Barcelona (Serveis  Socials). L’origen d’aquestes escoles es remunta als anys 50 

i tenien el propòsit de tenir cura d’infants de famílies en situació desafavorida .   

I un segon grup més nombrós anomenades escoles bressol que funcionaven en règim de 

cooperatives d’educadores i famílies. La majoria havien estat creades a finals dels anys 60 i als  

70 com a resposta social i educativa a les necessitats de les famílies, en un moment en que les 

dones s’incorporaren al treball fora de l’àmbit domèstic. Oferien una atenció de qualitat amb 

una organització que es va anar reajustant a mida que anava creixent el coneixement de les 

necessitats dels infants de 0 a 3 anys i s’anaven incrementant les bones pràctiques per atendre-

les. Donat que aquestes escoles tenien vocació d’escola pública, mobilitzacions i lluites de 

professionals, famílies, sindicats i altres moviments socials van aconseguir que l’Ajuntament les 

assumís com a centres públics. 

L’arribada de la democràcia a l’Ajuntament de Barcelona va fer possible aquesta demanda 

creant el Patronat Municipal de Guarderies, l’any 1978, i, progressivament, les escoles van anar 

passant a ser de titularitat municipal.  Amb la fusió de les EB del Patronat i les pròpies  de 

l’Ajuntament, l’any 1994 va acabar aquest procés conformant-se una xarxa de 39 escoles, que a 

partir d’aquest moment va ser gestionada per L’IMEB. En aquests temps es crea i consolida un 

model de centre educatiu amb una cultura pròpia.  

L’any 1993, també  es posen en marxa altres projectes d’atenció a la petita infància i les seves 

famílies (espais familiars i el  programa “Ja tenim un fill”). És un programa que ofereix un espai 

adequat de joc i relació per als infants i les seves famílies, on poden compartir l’experiència de 

la criança dels seus fills i filles, amb altres famílies, acompanyats de tres professionals. 

Cal dir que l’any 1981 a Barcelona hi havia també, una segona xarxa pública conformada per 5 

Llars d’Infants de la Generalitat, provinents del traspàs que va fer l’Estat (40 en total a tot 

Catalunya). 
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L’any 2004 ja es disposa de deu noves escoles i el nombre de centres s’incrementa fins a arribar 

l’any 2007 a cinquanta-nou escoles bressol, amb capacitat per a 3.800 infants. 

Entre els anys 2008-2011 el Programa d’Acció Municipal (PAM) deixa clara la voluntat política 

de l’Ajuntament de Barcelona de fer una nova i forta aposta per aconseguir doblar l’oferta de 

places d’escoles bressol fins a assolir l’objectiu de disposar d’una xarxa de prop de cent escoles 

amb una capacitat per a 7.600 infants. 

 Curs 2011-12 

Durant aquest curs 2011-2012, el nou govern de la ciutat s’ha encarregat d’obrir 25 nous centres (5 de substitució), 

amb un total de 6924 infants matriculats, i més de 215 especialistes nous als centres (tècnics FP grau Superior en 

Educació Infantil, Diplomats en Educació Infantil o Tècnics superiors en Educació Infantil) en total 724 educadores i 

educadors. 

De fet, el mèrit de l’actual govern  de la ciutat es redueix a l’obertura d’uns centres que ja 

estaven compromesos i construïts del govern anterior. 

Defensem que el govern  mantingui i ampliï l’actual xarxa d’EBM en una condicions de qualitat 

optimes. 

NECESSITAT DE LES MESURES  

L’increment de la demanda i la demanda no atesa a les sol·licituds presentades per les famílies per a aquest curs 

2011‐12 (sobre el 48%) i l’actual situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya, que està impactant 

directament en les escoles bressol municipals, fan imprescindibles mesures que assegurin la sostenibilitat dels 

centres i del servei, la racionalització de la despesa municipal i l’adequació de l’oferta a les necessitats dels 

ciutadans. 

El manteniment d’aquestes escoles bressol es finança fonamentalment a través dels pressupostos de l’Ajuntament 

de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de les famílies usuàries del servei. En el curs 

2010/2011 el cost per plaça va ser de 7.326, dels quals l’Ajuntament va finançar el 50,1%, la Generalitat el 24,4% 

(inclosos els ajuts) i les famílies usuàries el 25,5%. 

Conseqüentment, amb l’increment de places els fons aportats per l’Ajuntament per al sosteniment de les escoles 

bressol municipals s’ha incrementat de manera molt important en els darrers anys, passant de 13,6 milions al curs 

2001/2002 a 24,9 com estimació inicial per al curs 2011/2012. 

El 4 d’octubre de 2011, el Govern de la Generalitat va aprovar una aportació de 1.600 € per al curs 2010‐11. Per al 

curs 2011‐12 està estudiant la viabilitat i el finançament, que previsiblement serà inferior als 1.600 euros (el 

pressupost de la Generalitat de 2012, anunciat el dia 25 de gener, redueix un 25% la partida destinada a cofinançar 

les escoles bressols municipals de Catalunya, addicionalment a l’ajust practicat en el curs 10‐11). 
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El cost anual és de 7.326 euros per plaça (l’Ajuntament paga el 50%, la Generalitat de Catalunya el 25 % i les 

famílies la resta 25%), abans de les mesures anunciades pel Govern de Catalunya. Amb el 25% de reducció 

anunciat, que suposa una disminució de 1.600 a 1.200 màxim i sense línia d’ajuts, els percentatges passaran a ser 

el 59% l’Ajuntament, 16% Gencat i 25% famílies. El cost mig a la província de Barcelona per a quasi tots els altres 

municipis és substancialment inferior: de major a menor nombre de places Sabadell (1073 places) té un cost de 

4.901€, Mataró (933 places) 5.094€, Terrassa (907 places) 5.985€, Hospitalet (473 places) 4.907€, etc... 

Fins el curs 2008/2009 la Generalitat de Catalunya tenia subscrit un acord amb les entitats municipalistes 

(Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques) per tal de finançar els costos 

de funcionament de les places d’escola bressol públiques fins un màxim de 1.800 euros per criatura i curs. Aquest 

acord no s’ha renovat formalment. Tanmateix, però, el 4 d’octubre de 2011 el Govern de la Generalitat, atenent la 

situació de les finances públiques i les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat, va aprovar una aportació de 

1.600 euros per al curs tancat 2010/2011. Per al curs 2011/2012 estan estudiant la viabilitat i el dimensionat del 

mòdul de finançament, que previsiblement serà inferior als 1.600 euros (el pressupost de la Generalitat per al 2012 

anunciat el dia 25 de gener redueix un 25% la partida destinada a cofinançar les escoles bressols municipals de 

Catalunya, addicionalment a l’ajust practicat en el curs 10/11). 

El pressupost del exercici 2012 de l’Institut Municipal d’Educació preveu el finançament per part de la Generalitat 

calculat en 1.600 euros per plaça, per tot el curs 2011/2012 i el curs 2012/2013.  

 

Finalment el Parlament de Catalunya en aprovació dels pressupostos pel 2012 ha adjudicat 

1100€ per plaça. 

 

L’increment de la demanda i la demanda no atesa a les sol∙licituds presentades per les famílies per a aquest curs 

2011‐12 (sobre el 48%) i l’actual situació pressupostària de la Generalitat, fan imprescindibles mesures que 

assegurin la sostenibilitat dels centres i del servei, la racionalització de la despesa municipal i l’adequació de 

l’oferta a les necessitats dels ciutadans.   

Pensem que aquesta situació pressupostària  és fruit d’una voluntat política que rebaixa 

impostos i retalla serveis. 

En 10 anys l’ increment d’ EBM s’ha multiplicat per 2,5 vegades i en canvi el pressupost 

adjudicat no ha arribat duplicar-se. El pressupost actual de l’ajuntament dedicat a escola 

bressol suposa l’1,1 % de l’Ajuntament de Barcelona. És evident que s’ha optimitzat el preu per 

plaça i que el pressupost que dedica  a educació és molt ajustat si tenim en compte el que diu la 

LEC: “El Govern, a fi d’assolir els objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressivament els 

recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països 

europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit 

anys la despesa educativa a l’entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut”. 
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  3.‐ MESURES ORGANITZATIVES EN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS  10/02/2012 

La demanda no atesa junt amb la situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya fa imprescindible 

d’adopció de mesures que assegurin la sostenibilitat del servei. 

 

3.1.‐ PRIMERA MESURA: REVISIÓ DEL RÀTIO PER GRUPS D’INFANTS 

 

“ ADAPTAR el nombre d’infants per grup de les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona a allò que 

determina la normativa vigent del Departament d’Ensenyament en relació al primer cicle d’educació infantil i 

requisits dels centres, a partir del curs 2012/2013”. Fins ara ja es preveia que el nombre de grups així com la 

distribució dels mateixos podria ser modificada sempre i quan ho justifiqui la demanda i les necessitats de 

matrícula. 

Segons el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits 

dels centres, en l’article 12, s’estableix el nombre màxim d’infants per grup, en els següents termes: 

 

“12.1 Al primer cicle de l’educació infantil pot haver‐hi simultàniament, com a màxim, el següent nombre d’infants 

per grup: 

Grups d’infants menors d’un any: 8 infants 

Grups d’infants d’un a dos anys: 13 infants 

Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants 

 

12.2 El centre estableix l’atenció als infants d’acord amb el seu projecte educatiu i amb la seva proposta 

organitzativa, amb la distribució de grups que en cada moment considera oportuna segons el nombre d’infants que 

atén i l’equip de professionals de què disposa, sense poder superar en cap grup el nombre màxim d’infants 

determinat a l’apartat anterior. 

En els darrers anys l’Ajuntament de Barcelona ha creat gran nombre de noves places per infants de 0 a 3 anys en 

escoles bressol de titularitat municipal. 

Quan s’han anat construint les escoles bressol, i en els convenis de creació de cada centre municipal, ja s’ha 

contemplat que puguin acollir una capacitat màxima autoritzada calculada en funció dels ratis del decret 282/2006 

de 4 de juliol, d’acord amb els grups existents i la superfície de cada escola.  

Aquesta possibilitat, que fins ara no s’ha dut a terme, ara es fa del tot necessària per tot l’ anterioment esmentat, 

per tal d’adaptar‐nos a la normativa vigent i donat que la demanda de places no es troba coberta en una proporció 

que no es considera assumible. 

D’acord amb això, l’acord que s’ha pres és pot veure reflectit en el quadre que segueix. 
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Edat Infants/Grup curs 

11/12 

Infants/Grup 

curs 12/13 en 

endavant 

Increment de la 

capacitat per 

grup 

De 4 mesos a 1 any 7 8 1 

 

D’1 a 2 anys 10 

 

13 3 

De 2 a 3 anys  

 

18 20 2 

 

Amb aquesta mesura d’adaptació del nombre d’infants per cada grup es creen unes 900 places noves d’escola 

bressol municipals. 

Moltes de les aules ja estan habilitades per acollir aquest increment, tot i que en determinats casos cal 

subministrar alguns materials addicionals (llitets, matalassos, cadires, etc). La inversió inicial calculada és de 

267.000 euros, que es carregarà contra el pressupost d’inversions de l’IMEB de l’any 2012. 

Finalment, cal fer constar que el promig d’infants per grup a les escoles bressol municipals de les comarques de 

l’entorn de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès i Garraf) és de 8‐13‐20, d’acord amb l’informe sobre l’escola 

bressol municipal i els serveis a la petita infància a la província de Barcelona, elaborat per l’Observatori de 

Polítiques educatives locals de la Diputació de Barcelona a octubre de 2011.  

 

No han fet cap estudi  per conèixer les ràtios de les Escoles Bressol de Catalunya, de les quals 

bastants, mantenen  les de la normativa antiga de la Generalitat . 

 

 

Observem que les EBM de Barcelona no estem en el millor grup quan a dotació de personal, 

com es pot comprovar en el quadre següent: 
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ANÀLISI COMPARATIU DE DIVERSES ORGANITZACIONS DE CENTRE FRANJA MIGDIA 

Barcelona 
 

Nº centres 

Exemple 
Nombre 
d’aules 

Ràtio Grups 
 

Ràtio migdia 

Franja horària 
migdia 

i d’atenció 

RRHH simultanis 
Franja migdia 

Suma 
RRHH 

 

RRHH simultànis 
jornada matí  

de 8h a 11,30h 

Capacitat organitzativa 
educativa i de centre 

 
 

Consorci 
d’Educació 

  
 

5 Llars d’Infants 
 

 
 
 

6 

 
 

7 
10+10 

18+18+18 
 

Possiblement 
alta 

 
 
 

11,30h a 14:30h 
12h a 15h 

 
2,66 

 

6 educadores 
1  polivalent 
3 monitores  3h 
1 direcció 
1 conserge 
3 netejadores  
(+1 mixta, dóna suport 
a cuinera) NO INCLOSA 
 

 
 
 

15 
 

 
8 a9h:  

sense servei 
 

9h a 11,30: 
12 persones 

 
 

 
- Mans per incidències 
- Sense mans per suport atenció 
directa a tots els grups al migdia 
- molt poc  temps per coordinació 
pedagògica 
- Poc temps gestió de centre direcció 
- Poca xarxa i poc recolzament 
administratiu a direcció 

 
Ajuntament  

Institut Municipal 
Educació 

 
Model Actual 

 
92 EBM 

 
 
 

6 

 
7 

10+10 
18+18+18 

 
98% infants 

 
 

11,30h a 15h 
 
 

2,17 

 
6 educadores 
1 complementària 
6 suport educatiu 3,5 h 
1 direcció 

 

 
 

14 
  

 
8a9h:  

3-5 persones 
 

9h a 11,30: 
8 persones 

 
- Mans per incidències 
- Mans per suport atenció migdia 
- Temps per coordinació pedagògica 
- Temps per gestió completa de     
centre direcció 
- Al migdia si  la ràtio d’ infants és 
alta: ALERTA MOLTA ORGANITZACIÓ 
I MODEL EDUCATIU 

 
Ajuntament  

IMEB 
 

Proposta  
Mesures 2012 

 
92 EBM 

3 servei gestió 
externa 

 
 
 
 

6 

 
 
 

8 
13+13 

20+20+20 
 

98% infants 

 
 
 
 

12h a 15h 
 

1,67 

 
 
 
6 tutores 
1 complementària 
3 suports 3 h  
1 direcció 
 

 
 

11 

 
 

8a9h:  
3-4  persones 

 
9 a 11h: 

8 persones 

- Sense mans per incidències 
- Sense mans per atenció directa a 
tots els grups al migdia 
- Sense temps per coordinació 
pedagògica 
- Sense temps gestió de centre 
direcció 
- migdia i tarda si  la ràtio d’ infants 
és alta: ALERTA , GRAN FRAGILITAT 
- Si surt de la gestió pública ALERTA 
CENTRE PRECARITZAT  
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 El decret 282/2006 sorgeix de la necessitat de regular l’educació infantil, tant en els centres 

públics com privats, però en cap cas obliga a complir els màxims d’infants per grup, ni els 

mínims de professionals al centre. Són orientacions reguladores que obvien la realitat de les 

escoles bressol i els drets i necessitats dels infants d’aquestes edats. 

La Llei 5/2004, de 9 de juliol de creació de llars d’infant de qualitat, estableix que el Govern de 

la Generalitat reconeix l’educació dels infants de 0 a 3 anys, que ha de garantir el caràcter 

educatiu, la qualitat i els requisits mínims que ha de complir tota atenció educativa fora del 

context familiar com a part del sistema educatiu de Catalunya. 

Els infants de 0 a 3 anys són persones amb drets socials, entre elles el dret a l’educació- un dret 

que ha de ser garantit pels poders públics- i amb drets civils, que han de ser respectats per 

tothom d’acord amb els principis establerts en la Convenció dels Drets de l’Infant. 

Contemplar la infància des d’aquesta perspectiva exigeix valorar tots els seus recursos i 

potencialitats des del naixament. Una concepció que reclama una ètica de la qualitat aplicable a 

tota atenció educativa, perquè es tracta d’una edat en que cal una relació personal de gran  

qualitat. 

Tota institució educativa, especialment en aquestes primeres edats, ha de contemplar tots els 

aspectes de la vida de les nenes i els nens. 

Article 2 de l decret 282/2006 

Objecte 

Aquest Decret estableix els principis, els objectius i les competències educatives del primer cicle 

de l'educació infantil, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels professionals que 

hi participen i, quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l'acció educativa, el nombre 

màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa d'aquests centres, la 

participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de delegar determinades 

competències als ajuntaments 

El decret 282/2006 recull en el seu preàmbul: Respectant en tot cas els drets dels infants, cal 

que l'educació infantil de primer cicle sigui prou flexible per adaptar-se, en allò que sigui 

possible, tant a les necessitats dels infants com a les de les seves famílies. Aquest cicle es pot 

desenvolupar segons diferents models d'organització i funcionament i d'acord a uns calendaris i 

règims horaris que, estant al servei de l'interès superior de l'infant, permetin conciliar la vida 
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laboral amb la primordial responsabilitat dels pares, de les mares o dels tutors en la criança i en 

l'educació dels seus fills i filles. 

La Xarxa Europea d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea, va publicar l’any 1996 

quaranta objectius de qualitat en els serveis infantils. Entre d’altres s’explicita que, número 21 

“les ràtios de personal haurien de reflectir els objectius del servei i el seu context ampli, i estar 

directament relacionades amb el grup d’edat i la mida del grup. Normalment, haurien de ser 

superiors, però no inferiors a: 

- 1 adult: 4 places per  a infants menors de 12 mesos. 

- 1 adult: 6 places per a infants entre 12 i 13 mesos. 

- 1 adult: 8 places per a infants entre 24 i 35 mesos. 

- 1adult: 15 places per a infants entre 36 i 71 mesos. 

Per tant, com que el Decret no diu en cap moment que sigui obligatori rebaixar els mínims de 

les Escoles Bressol Municipals de Barcelona, entenem que es redueix tan sols a la voluntat de 

l’actual govern municipal de destruir el model municipal d’anys d’història, justificant-se en 

motius econòmics. 

En un país en el que les polítiques de protecció  a les famílies  amb fills petits són quasi 

inexistents, ens sembla injust que l’ increment de ràtios  hagi de ser una d’aquestes mesures  de 

proteccions, doncs es desprotegeix  l’ infant. 

 

3.2.‐ SEGONA MESURA: ADEQUACIÓ DEL SUPORT EDUCATIU EN LA FRANJA D’ALIMENTACIÓ I DESCANS I DE 8 A 

9 DEL MATÍ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil preveu que el nombre 

mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani més 

un, incrementat en un de més per cada 3 grups. Això es tradueix, per exemple, en què calen 9 persones per una 

escola amb sis grups (sis aules). 

Les escoles bressol municipals tenen diversos nombres de grups. La mitjana està a l’entorn de sis grups (i els valors 

que més es repeteixen son 5, 6 i 9 grups). Fins ara les escoles compten amb el següent personal en plantilla: 
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Grups Directora  

Educadores 

Educadora 

complementària 

Plantilla total 

 

5 1 5 1 7 

6 1 6 1 8 

9 1 9 2 12 

 

Per tal de facilitar la tasca al personal en plantilla, addicionalment, i pel que fa a les franges horàries de 8 a 9 del 

matí i en l’horari d’alimentació i descans, les escoles bressol comptaven, a més del personal municipal de la 

plantilla del centre, d’una persona de suport educatiu per cada grup d’infants durant 3,5 hores per dia lectiu en 

l’horari d’alimentació i descans i de 1 o 2 educadors de suport de 8 a 9 del matí (en funció de la demanda 

concreta de les famílies a la primera hora del matí). 

 

Més que per facilitar la tasca als professionals de plantilla, aquest personal de suport permet 

oferir als infants una atenció una mica individualitzada, es tracta de criatures que encara no 

mengen soles, que en molts  casos encara han d’aprendre a agafar la cullera, molts, quasi tots, 

porten bolquers, que no tenen encara prou autonomia per desvestir-se i vestir-se ...criatures 

que tenen entre 4 mesos i 3 anys!!! 

Aquest personal educador de suport representa (en persones equivalents, per una escola de 6 grups), 3’5 persones 

més a jornada completa. 

 

RATIS I 

RECURSOS 

DEL SERVEI 

 

 

 Nombre 

d'infants/ 

grup 

 Nens 

per 

escola 

de sis 

grups 

(1‐3‐2) 

Educadores 

en plantilla 

 

Hores 

anuals de 

suport 

educatiu 

(veure 

nota) 

Persones 

equivalents 

totals 

(plantilla + 

suport) 

 

 0‐1 

any 

1‐2 anys 

 

2‐3 

anys 

 190X7= 

1330 

c/ed funcion 

  

IMEB 8 13 20 87 8 3990 11,5 

Decret 

282/2006 

8 13 20 87 9 0     9 

 

Nota: Càlculs fets amb 3,5 hores de suport educatiu a la franja del migdia a l'IMEB, una persona per grup (190 dies 

lectius).  

En escoles de 6 aules: 6 suports a mitja jornada (3,5 h) = 3 suports jornada complerta (7 h), no 

3,5 suports. 

En resum, fins ara es dedicava un equivalent de 11,5 persones per escola de sis grups, front a les 9 persones 

necessàries que determina el decret.  
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No existeix  “l’equivalent de persones”, les persones hi són o no hi són.  No hi ha 11.5  persones 

per escola de sis grups a jornada complerta cap dia del curs escolar, ni en presència real  ni 

simultània ni equivalent.  Sembla que han multiplicat el nombre de persones de suport educatiu 

(6) que venen  cada dia a l’hora de dinar i dormir els infants, pel nombre d’hores que venen 

(3,5) i per (190) que són els dies  lectius del curs escolar. El resultat (3.990) són les hores que 

durant un curs les educadores de suport estan a l’escola.  Ho divideixen per 1440 (les hores 

anuals lectives ) i el resultat que obtenen  diuen que representa 3.5 persones més a jornada 

complerta. Com ja hem comentat  en una escola de sis grups no hi ha 11,5 persones a jornada 

complerta.   

Cal recordar de nou, que el Decret estableix els mínims de personal, en cap cas obliga a aquest 

nombre, només regula que no pot estar per sota. 

 

Les escoles bressol de la Generalitat de Catalunya disposen del mateix personal educador que les municipals però 

al migdia només tenen una persona durant 3 hores per cada dos grups (Complint el Decret).   

 

Quan el regidor utilitza com a referència d’altres models que funcionen en altres municipis amb les 

mateixes hores de suport que proposa el document de noves mesures, es refereix a les Llars de la 

Generalitat. No és acceptable aquesta comparança ja que de cada organització es desprèn un model 

d’atenció diferent ja que  obvia que a aquestes escoles hi ha altre personal durant tota la jornada de 

l’escola que també duen a terme tasques en les estones del migdia  i que algunes d’aquestes llars tenen 

ràtios iguals a  les nostres actuals  7/10/18.  

 

Per entendre com es distribueixen els recursos humans a les escoles bressol, cal exposar l’organització horària que 

a partir d’ara tindran els centres: 

• De 8 a 9 del matí, el servei es cobreix amb una persona de plantilla i 3‐4 de suport educatiu, segons la demanda 

que s’hagi d’atendre. 

• De 9 a 11:30 h: cada grup està amb la seva tutora o amb el seu tutor; val a dir que a banda de les tutores o tutors 

a cada escola hi ha 1 director/a i 1 educador/a complementària, sense grup assignat, els quals poden reforçar 

l’atenció als infants en qualsevol moment que faci falta).  

Tant la directora com la complementària tenen assignades una llarga llista de tasques  

. De 11:30 a 13 h (dinar): cada grup té la seva tutora més una educadora de suport, compartida entre dos grups, 

més la directora més la complementària (mai hi ha 40 criatures a càrrec d’una sola educadora mentre dinen). A 

una escola de sis grups, que son la majoria, hi ha, segons la nova agrupació d’infants, 87 criatures i a l’hora de 

dinar hi ha 8 educadores funcionàries més, com a mínim, 3 de suport, el que dona un rati de 87/(8+3)= 7,9, 

menys de 8 nens per cada educador a l’hora de dinar).  
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Per no deixar una educadora sola amb tots els infants en aquesta franja horària la 

complementària i la directora tenen el compromís ineludible i necessari  d’atendre diàriament 

un dels grups. Amb aquestes dues persones i les educadores de suport no s’arribarà a cobrir el 

suport a totes les aules. Molt menys podrem atendre les incidències habituals de personal que 

se ha de substituir i, ja és inimaginable, poder continuar fent les activitats del punt 4 de 

l’informe “més enllà de l’atenció quotidiana”. 

• De 13 a 15 h (migdiada): cada dos grups té una educadora de suport vetllant als nens mentre dormen, i les 

educadores funcionàries dinen al centre (1 hora) i fan gestió educativa (l’altra hora).  

Una primera educadora de suport vetllaria 21 infants, el grup de 0-1 any amb 8 infants i un grup 

de 1-2 anys de 13 infants; la segona educadora de suport vetllaria els altres dos grups de 1-2 

anys amb  26 infants; la tercera educadora de suport vetllaria els dos grups de 2-3 anys amb 40 

infants.  

• Si les funcionàries fan torns a l’hora de dinar, si en un moment determinat es desperten molts nens alhora, 

quatre persones funcionàries estan en disposició d’ajudar a les tres educadores de suport (mentre les altres quatre 

dinen). Això dona un rati real de presència al centre de 3 de suport +4 funcionàries per 87 nens, 12 criatures per 

persona a la franja de la migdiada.  

Si el suport no arriba a cobrir la totalitat dels grups s’obliga a les educadores a atendre la vetlla 

dels infants en detriment de la seva tasca de coordinació, tasca recollida al Conveni i necessària 

per a un bon progrés de la tasca educativa de centre.  

Amb infants tan petits la presència ha de ser activa, no es compatible estar fent una tasca de 

coordinació i estar vetllant el grup. La necessitat d’intervenir durant l’hora del descans és 

continua: no tots els infants dormen al mateix moment, tampoc desperten tots a l’hora,  alguns 

infants poden requerir una atenció especial per motius de salut, o per d’altres causes. Aquesta 

diversitat de ritmes i requeriments és molt acusada quan més petit és l’infant.  

• De 15 a 17: Cada grup està amb la seva tutora; val a dir que a banda de les tutores o tutors a cada escola hi ha 1 

director/a i 1 educador/a complementària, sense grup assignat, els quals poden reforçar l’atenció als infants en 

qualsevol moment que faci falta). 

 L’educadora complementària, si entra a les 8 per fer l’acollida de 8 a 9, marxa a les 16 hores. 

S’està incomplint el decret 282/2006 ja que falta dues educadores en presència simultània. 

 

Cal tenir present dues circumstàncies: 

• L’assistència real mitjana de les criatures a les escoles bressol municipals és d’entre el 80‐85% dels infants 

matriculats.  

Això succeeix en moments puntuals i transitoris en la vida de l’escola, com el període 

d’adaptació, quan hi ha algun virus o malaltia que afecta un nombre elevat d’infants etc. 
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• Per qualsevol emergència o incident greu tot l’equip del centre ha d’actuar a partir del protocol del pla 

d’emergència del centre. 

 

Tècnicament l’adequació del suport educatiu es basa en una millor organització horària dels recursos. El detall 

de l’ajust s’ha de perfilar escola per escola, en funció del nombre de grups existents, de les franges d’edat dels 

mateixos i tenint en compte les característiques físiques i de distribució dels espais de cada centre.  

Aquesta proposada adequació de les tasques de suport s’ha elaborat atenent sols als resultats 

quantitatius d’operar aritmèticament amb uns elements, infant, educadora, hores, dies, etc. 

despullant-los de la realitat que contenen: les necessitats i capacitats diferents dels infants que 

fa impossible comparar un 8 en un grup de lactants amb un 8 en un grup de 2 anys, el 

condicionants de temps i espai per atendre adequadament aquestes necessitats, les incidències 

freqüents amb infants tan petits que requereix la presència o suport d’altra persona, per tal 

d’atendre’l de manera adient 

L’organització actual del personal de les escoles bressol municipals és fruit d’anys 

d’experimentar maneres i anar ajustant-les per tal d’adequar la nostra acció al que hem anat 

aprenent sobre el que necessiten els infants petits. En tots els ordres de la vida l’organització ha 

d’estar al servei dels objectius. En aquest cas la proposta que fan atén a l’objectiu únic de 

retallar la despesa, sense fer valoració de les conseqüències en l’atenció als infants. 

 

Aquesta proposta permet racionalitzar el cost de la franja de migdia.  

Aquestes proposta per racionalitzar el  cost afebleix l’atenció als infants i no permet portar a 

terme el projecte educatiu del centre. 

 

3.3.‐ TERCERA MESURA: COM GESTIONAR LES ESCOLES BRESSOL DE NOVA CREACIÓ 

L’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) determina que els ens 

locals poden gestionar els serveis públics de la seva competència, mitjançant les diferents formes previstes en la 

normativa de contractació de serveis públics. 

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, com a organisme autònom de l’Ajuntament, té entre les seves 

funcions el planificar, gestionar l’activitat, l’estructura i l’administració dels centres docents de titularitat municipal 

de la ciutat (article 2.1 dels seus Estatuts).  

Les lleis també diuen el següent: 

LLEI 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. 

Article 1 

Les llars d'infants de la Generalitat i les de les administracions locals constitueixen la xarxa 

de llars d'infants de titularitat pública de Catalunya. El Govern, en coordinació i 
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col·laboració amb els ajuntaments, ha d'impulsar el desenvolupament de la dita xarxa 

amb la finalitat d'assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys que 

sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori de Catalunya. 

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) 

Capítol II. Finançament dels ensenyaments del Servei d’Educació de Catalunya 

Article 198. Finançament del primer cicle d’educació infantil 

1. El Departament, d’acord amb el que estableix l’article 42, i en els termes que determini la 

programació, ha d’establir una oferta de places per a infants de zero a tres anys. 

2. Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats 

d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones 

rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el 

Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per 

a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 

Disposicions addicionals Vint-i-dosena. Convenis per a l’educació infantil 

Els convenis entre el Departament i els ens locals per a l’educació infantil han de vetllar 

perquè restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixen la prestació 

d’aquest servei. 

 

     Disposicions finals 

Segona. Finançament general 

El Govern, a fi d’assolir els objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressivament els 

recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països 

europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit 

anys la despesa educativa a l’entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut. 

 

Segons es desprèn de l’”Informe sobre l’escola bressol municipal i els serveis a la petita infància a la província de 

Barcelona”, elaborat per l’Observatori de Polítiques educatives locals de la Diputació de Barcelona a octubre de 

2011, pel que fa al tipus de gestió de les escoles bressol municipals de la província de Barcelona, més d’un 43% 

de les escoles són gestionades indirectament, en la seva gran majoria mitjançant una concessió administrativa. 

D’aquest mateix informe, s’observa que, atenent a la grandària dels municipis, aquells que tenen més de 100.000 

habitants, el percentatge d’escoles amb gestió indirecta s’eleva al 60% i atenent a la comarca a la que pertanyen, 

en el nostre cas el Barcelonès, el percentatge es situa en el 67%. 
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L’argument principal usat per justificar l’externalització és que també es fa en altres poblacions 

de Catalunya. Aquest argument no té en compte la particularitat d’una gran ciutat com és 

Barcelona amb un nombre d’habitants molt superior a la resta de municipis (1.615.448 

habitants a l’1 de gener del 2011). Considerem que no és un argument vàlid. 

Una altra dada que analitza aquest informe és la data de creació de les escoles bressol municipals arribant a la 

conclusió que a partir de l’any 2001, que coincideix amb el període de major creixement del nombre d’escoles 

bressol municipals, a la província de Barcelona (excepte Barcelona ciutat) la majoria d’escoles que es creen es 

gestionen de forma indirecta. 

També són gestionats per empreses de serveis la resta de serveis associats a les escoles bressol (manteniment i 

neteja totalment, i alimentació en la pràctica totalitat d’escoles bressol municipals). 

El mateix estudi determina que el calendari escolar més freqüent comença els primers dies de setembre i acaba a 

finals de juliol, i les escoles ofereixen servei de 8 del matí a 18 h a la tarda. Les escoles bressol municipals de 

Barcelona tenen calendari lectiu de mitjans de setembre a mitjans de juliol, amb horari de 8 a 17 h (excepte al 

setembre i al juliol, que és de 8 a 15 h).  

Les necessitats de les famílies aconsellen ampliar horari i calendari, fet que es produirà en les escoles de gestió 

indirecta. 

 

Donat l’anteriorment esmentat cal, doncs, possibilitar la gestió indirecta per a les escoles bressol municipals, que 

aconsegueixi un equilibri entre l’eficiència del sistema i la qualitat del mateix. 

Mitjançant la gestió indirecta de les noves escoles bressol es garanteix el servei públic i la qualitat de les escoles, 

es compleixen els requisits mínims en quan al nombre i qualificació dels professionals dels centres, incorporar el 

nombre d’infants per grup que permet la regulació vigent, i possibilitar una millor adaptació de l’horari i 

calendari dels centres a les necessitats de les famílies (ampliant‐los ambdós). 

 

L’Informe de la Diputació de Barcelona del 2007 “L’escola bressol i els serveis a la petita 

infància i les seves famílies” fa les següents consideracions sobre la gestió indirecta: 

“És un model més car –almenys aparentment—, perquè s’han de fer explícits tots els costos, a fi 

de dur a terme el plec de condicions i el contracte de concessió. (...) 

S’ha de tenir molta cura amb la rotació de personal, massa alta, segons s’apunta, en models de 

gestió indirecta. (...) 

El resultat és una doble percepció de l’externalització com a inevitable i positiva, al mateix 

temps que perillosa pel que implica de pèrdua de control. Precisament, el que denota aquesta 

doble percepció és la manca d’informació dels ajuntaments respecte dels processos 

d’externalització i la seva gestió. (...)” 
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Sobre l’elecció del model de gestió per part del ajuntaments: 

“No hi ha cap criteri definitiu que faci decantar per una de les dues opcions. Tanmateix, 

s’apunten algunes consideracions a tenir en compte: 

1. La situació de partida és determinant si es vol prendre una decisió. Si el model existent està 

consolidat i és apreciat, hi ha poques raons per canviar, i seria recomanable assegurar-ne la 

continuïtat. Per contra, si la situació no és satisfactòria pot ser oportú propiciar un canvi de 

model. 

2. L’opció que es triï ha de tenir una perspectiva a llarg termini. Estructurar un sistema demana 

temps. Modificar-lo amb una perspectiva de curt termini és hipotecar el servei i condemnar-lo a 

la mediocritat. 

3. La convivència de models hauria de ser transitòria. És necessari que l’organització sàpiga en 

quina direcció va per evitar tensions. El canvi, al seu torn, s’ha de fer garantint solucions 

positives per a totes les parts implicades.” 

Oferir la gestió a un servei extern pot servir en molts àmbits, però no en l’atenció a la primera 

infància, cal no perdre la memòria de les escoles, d’uns projectes que es creen en el seu 

moment, avancen amb aportacions que es consoliden, altres que es revisen,... Una gestió 

externa poca memòria pot consolidar si cada cert números d’anys surten a concurs i pot canviar 

l’empresa i, per tant , el projecte educatiu del centre. 

La titularitat pública amb gestió completa externa es redueix a un bon plec de condicions 

elaborat per gestors, en el millor dels casos, que obligui a l’empresa que opta a complir amb x 

requisits , que es poden interpretar, ... L’habilitat del gestor farà que les empreses que optin 

s’hagin d’ajustar a complir clàusules tècniques que tenen repercussió en l’organització  final 

dels recursos humans del centre, tot tenint en compte el cost de cada projecte o plica.  

Evidentment, el cost també té la seva importància,... D’aquí a un temps, un altre gestor canvia o 

ajusta les condicions,...  

Quan una escola és ja de gestió externa, tot es reorganitza, potser una empresa gestiona tutors 

i suport, o potser ho gestiona tot, inclòs cuina i neteja,... cada x anys,... tornem-hi,... 

No és comparable una gestió docent directa o completament externa, no està clar que surti a 

l’Administració més barata, no està clar que un projecte d’empresa, per més pedagògic que sigui, 

l’equip trobi el moment de  compartir-lo i ampliar-lo.  
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C 

Si no està comprovat que la gestió indirecta sigui millor que la directa, i amb el temps es 

comprova que resulta pitjor, qui assumirà a posteriori la responsabilitat d’haver desmuntat un 

servei públic que funcionava bé? 

 

4.-UN MODEL DE QUALITAT: SERVEIS A LA INFÀNCIA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS: MÉS ENLLÀ DE 

L’ATENCIÓ QUOTIDIANA DELS INFANTS. 

A banda de la tasca educativa que es realitza en les escoles diàriament, i abastament coneguda, cal posar en valor 

un seguit d’atencions específiques que es realitzen en el conjunt de la xarxa d’escoles bressol municipals. 

 

4.1.‐ L’Atenció als infants amb especials necessitats. 

 

A les Escoles Bressol Municipals es matriculen  es matricul infants amb necessitats educatives especials (NEE)

Són infants amb discapacitat documentada (física, psíquica i/o sensorial ) que tenen reconeguda la seva 

discapacitat a través del reconeixement de grau de disminució del AD o bé un informe elaborat per l’EAP o CREDAC

L’equip d’Atenció d’Especials Necessitats (EAEN) de l’IMEB és l’equip d’orientació, atenció i seguiment que vetlla 

perquè els infants d’especials necessitats tinguin una atenció de qualitat que afavoreixi la seva evolució positiva 

en un entorn inclusiu. 

La franja d’edat primerenca dels infants que s’atenen a les EBM i Llars d’infants (dels 4 mesos als 3 anys), fa d’aquest 

entorn, el primer espai de socialització després de la familia, fet que constitueix una Font important en la detecció de 

dificultats del desenvolupament de l’infant per part de les educadores, afavorint una tasca de prevenció. 

 

Comparativa Intervenció de l’ EAEN entre: 

                                l’any 2010 l’any 2011 

 

277 
*

 

 

infants atesos 

 

 392 

 

infant 

 

atesos 

 

 

 

 

  

*Dades corresponents a l’any 2011 ( 2on i 3er trimestre del curs 2010‐11 i 1er trimestre del curs  2011‐12) 

 

        

 

 

 

 

 

 

  NEE 

 8   
 

 NOVA DEMANDA 

           NEE 

            

            NOVA DEMANDA                                         
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   L’ EAEN al llarg de l’any 2011 ha atès un total de 392 infants. D’aquests, 133 es van 

    matricular amb NEE al seu moment i 259 han sigut infants que l’EBM i la Llar d’infants ha considerat necessari 

 realitzar  una demanda  d’orientació  davant la preocupació  d’algun aspecte. 

Les tècniques de necessitats educatives de  l’ EAEN mitjançant l’observació de l’ infant a l’aula,    l’ intercanvi 

d’impressions amb el seu educador/a, elaboren per tal d’atendre l’ infant un conjunt d’estratègies que 

afavoreixen la visió positiva d’aquest i de les seves capacitats. 

 

Alguns  infants,  però,  manifesten  unes  dificultats  específiques  que  fa  necessària  la derivació  i/o  intervenció  

d’altres  recursos  especialitzats:  CDIAP  (Centre  de Desenvolupament i Atenció Precoç), USEB Vil·la Joana 

(Atenció a infants amb discapacitats psíquica i/o trets autistes,psicòtics i/o trastorns greus de comportament),   

Centre de Recursos  de  Pont  del  Dragó  (Atenció  a  infants  amb  mobilitat  reduïda  i  adaptació  de material 

específic), CREDA (Atenció amb infants amb sordesa), ONCE (Atenció amb infants amb discapacitat visual).  

 

Els infants amb pluridiscapacitat que es matriculen a les EBM i Llars d’Infants poden  rebre l’atenció de: NEXE 

Fundació (Escolaritat complementària ) i ASPASIM . 

En  ocasions,  per  afavorir  la  qualitat  de  la  inclusió  a l’  EBM  i Llars  d’Infants  es  valora  

necessari que alguns infants puguin rebre un suport específic de suport educatiu. Aquest recurs humà és 

dinàmic, i, la intensitat i temporalitat del mateix, variarà segons les necessitats de l’ infant i de la seva evolució. 

Al llarg de l’any 2011, 53 infants han rebut de manera puntual o amb més permanència aquest tipus de recurs  

específic.

 

 

Nombre d’Infants amb suport específic  

(Recurs humà de suport educatiu)                            53 *                                                      

                       

*Dades corresponents a l’any 2011 ( 2on i 3er trimestre del curs 2010‐11 i 1er trimestre del curs  2011‐12) 

La despesa 2011 per atencions específiques dels infants(sense comptar els 3 tècnics ) ha sigut de :  70.000€ 
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Nombre d’infants per tipus de dificultat atesos al llarg de l’any 2011:  392  

 

 

53 
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Evolució del nombre d’infants atesos:  curs 2006‐07 fins al 2010‐11 

 

Nombre d'infants d'especials necessitats necessitats  atesos per l'EAEN  

 

 

254  296 
 

135  157 
213 

 
 
 
 

2006‐07  2007‐08  2008‐09  2009‐10  2010‐11 
 

 
(atenció per cursos, no coincideix amb les atencions anuals que incorporen 2 trimestres d’un curs i el 

primer del curs següent) 

 

La tasca d’atenció individualitzada a cada infant i família de les escoles bressol 

(garantida per la ràtio, educadores de suport, educadora complementària, etc...) 

implica un estalvi en altres serveis públics d’atenció a la infància, ja que l’escola 

bressol fa una important tasca de prevenció i detecció. 

 

2.‐ Circuit  contra el maltractament infantil a Barcelona. 

 

Es tracta d’un marc per la coordinació i la integració de les institucions i agents implicats: (social , 

sanitari, seguretat, DGAIA, i educatius)  en la prevenció, detecció i lluita contra el maltractament  

infantil.  Les  direccions  de  les  escoles  bressol  i  participen  activament aportant aquells casos que 

presenten el perfil diana. 



27 
 

 

Es disposa de circuits i protocols d’actuació operatius als districtes de Ciutat Vella, Sarria‐ 

Sant Gervasi, Gràcia, Horta‐Guinardó, Sant Martí i que es previst ampliar a tota la ciutat.  

 

3.‐ Acompanyament a la criança dels fills. 

Algunes escoles bressol  dissenyen i  ofereixen  als pares i mares espais informals de trobada per 

compartir i intercanviar inquietuds  i experiències  en la criança dels seus fills. 

La direcció i/o educadores hi participen com facilitadores de les trobades  i aportant elements per la 

reflexió, el debat i donant pautes si es el cas. 

Alguns projectes singulars són: 

• Racó de trobada  amb les families 

• “el cafè de les 3” 

 

4.‐ Afavorir l’alletament matern. 

En tots els centres hi ha un compromís per afavorir l’alletament matern. En aquest sentit s’afavoreix i 

es dona les màximes facilitats a les mares per fer l’alletament dins l’escola.  

Paral.lel.lament , es facilita la creació de “grups de pertinença” , mares que alleten els seus fills de dins  

o d’altres escoles. 

 

5.‐ La biblioteca escolar. 

En col.laboració i liderat pels tècnics del CDAM, es pretén apropar els llibres i especialment els contes a 

l’escola bressol mitjançant: 

• Xerrades  a  les families a la mateixa escola (com seleccionar i explicar contes) 

• Subministrament de contes I llibres specifics per la seva edat 

• Circuit d’intercanvi de contes I llibres 

 

6.‐ Obrim l’escola a la Comunitat. 

Algunes escoles bressol tenen projectes específics  encaminats a afavorir la interacció amb la 

comunitat: AAVV, casals d’avis, institucions, centres culturals, etc. 

En son un exemple: 

• “els avis ens expliquen històries” 

• “mostra d’habilitats: pares artistes, oficis singulars” 

• “projecte presó de dones” 

• Agenda 21 

 

7.‐ Projectes de vinculació amb P3. 

L’elecció de centre educatiu és una decisió molt important i, per això, des de l’Ajuntament de  

Barcelona  volem  estar  al  costat  de  les  famílies  i  facilitar-los  tota  la  informació relacionada amb 

el procés de preinscripció i sobre els centres i serveis educatius de la ciutat. 
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Principalment, les escoles bressol que estan integrades en complexos escolars amb centres de 

primària,  les educadores  dels grups de 2‐3 anys,     fan activitats conjuntes  amb els docents i infants 

de P3. 

 

8.‐ Bressols d’estiu. 

Emmarcat en la campanya de vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona, a través de del AMPAs 

de les escoles bressol, s’organitzen  durant la segona quinzena  de juliol els bressol d’estiu: activitats de 

lleure i experimentació adreçats específicament a les franges de la petita infància en les mateixes 

escoles bressol. 

 

L’estiu de 2011 s’han organitzat ...............  15 bressols d’estiu 

Infants participants...................................   367 

Import beques........................................   17.504€ 

 

9.‐ Accions formatives a les famílies. 

Promogut per la direcció de promoció educativa i desplegament territorial de l’IMEB, es realitzen 

diverses accions formatives destinades a les famílies organitzades des de les escoles bressol.  

(s’adjunta programa) 

 

10.‐ Xarxes d’infància de districtes. 

Les escoles bressol municipals treballen conjuntament amb altres serveis d’atenció  a la petita  

infància:  els serveis  de salut,  els  serveis  socials  i altres entitats i organitzacions del territori, 

establint objectius comuns per tal de compartir criteris, millorar els circuits de comunicació i optimitzar 

recurs 

 

 

           Districte                        Escoles participants                

 

Nom de la xarxa 

 

Ciutat Vella 3 XAFIR. 

Xarxa d’atenció a famílies i infants del Raval 

Eixample 2 Projecte ALERTA 

Sants 4 Xarxa petita infància 

Sants‐Zona Franca 4 Xarxa petita infància 

Les Corts 3 Xarxa d’atenció a la petita infància de Les Corts 

Horta Guinardó 11 Inter‐Xarxes 

Sant Andreu 7 Xarxa d’atenció a la petita infància de Sant 

Andreu 

Sant Martí 8 Xarxa 0‐3 

Total: 42  
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D’altra banda les Escoles Bressol Municipals també participen en xarxes educatives 0‐18, amb les 

escoles i els instituts del districte per tal de sumar esforços i optimitzar  recursos, per assolir una oferta 

educativa  coherent,  que ajudi a augmentar la qualitat de l’educació pública i la cohesió social.  

           

                 Districte                    Escoles                      Nom de la xarxa 

 participants  

 Ciutat Vella 3 Xarxa 0‐18 dels barris de 

Sta.Caterina, La Ribera i Gòtic. 

Horta‐Guinardó 11 Xarxa 0‐18 

Nou Barris 10 Xarxa 0‐18 

Total: 24  

 

             

  11.‐ Altres serveis a la  petita infància. 

 

A) ESPAIS FAMILIARS:  155 infants mes les respectives mares/pares.  

És un programa que ofereix un espai adequat de joc i relació per als infants i les seves 

famílies, on poden compartir l’experiència de la criança dels seus fills i filles, amb altres 

famílies, acompanyats de tres professionals. 

 

* Bon Pastor.......................  48 infants 

* Casa dels Colors..............  57 infants 

* Erasme Janer..................  50 

 

B) JA TENIM UN FILL:  180  291 infants 

Aquest programa  va adreçat  a les famílies  que fa poc han tingut un fill. Pretén facilitat a les famílies amb 

nadons un espai de trobada i d’intercanvi per compartir experiències, reforçar la visió positiva de la maternitat 

i las competència com mares/pares. 

 

C) MÚSICA PER NADONS: 

Des de les escoles de música s’han dissenyat cicles/tallers  de música, moviment i relaxació destinat a famílies 

amb infants. Es pretén l’estimulació afectiva a través de la veu i el contacte. 

Al llarg del curs 2010‐11 hi han participat 674 infants amb els seus pares‐mares.  

 

 

. 
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CONCLUSIÓ 

 

Des de la nostra experiència entenem que els INDICADORS BÀSICS DE QUALITAT  de les EBM 

de Barcelona són: 

 

El cicle 0-3, dins l’etapa 0-6, 100% educatiu 

Que una etapa no sigui obligatòria, com no ho és la de 0 a 6 anys, no vol dir que no s’hagi de 

reconèixer educativament. La Generalitat i l’Ajuntament sembla que ho tenen clar en quant 

al cicle de 3-6 anys, però en el 0-3 cada vegada estar més en dubte, a pesar d’estar recollit 

en el Decret 282/2006 com etapa educativa. Els faria mals als ulls proposar externalitzar el 3-

6, però en canvi el 0-3 cada cop hi està més a prop. Són molt petits, no parlem, encara no 

se’ls ensenya ni se’ls educa, les famílies concilien i a ells bàsicament se’ls guarda. Aquest és 

el concepte d’infant que es desprèn del seu INFORME.  

 

Xarxa educativa 

Les bressols de Barcelona hem estat fins ara referents a força escoles de comarques, a 

d’altres comunitats, a països europeus i internacionals. Amb els anys hem canviat, però 

l’aprofitament dels recursos i el progrés com a centre l’hem sabut mantenir,  consolidant 

una certa “marca” pel patrimoni de Barcelona, això que agrada tant als polítics. 

Espais de relació entre les famílies, xarxes de salut i serveis socials, xarxes d’especials 

necessitats, xarxes amb les escoles de primària del voltant, compromisos de centre, 

complicitats pedagògiques de centre, xarxes internes amb les Ampes i Consell Escolar, ...  

De ben segur sap que tot això no es fa sol, que la direcció necessita un temps per dedicar a 

trobades,  contactes  electrònics, telefònics, presencials, de crear equip i projectes comuns, 

de gestió administrativa, pressupostària, de manteniment del centre, gestió d’alumnes,... No 

creu que, com vostè, necessitem temps i dedicació per a complir-ho? les direccions, no sols 

estem a disposició de les incidències quotidianes que ja tenim ara, amb aquesta nova 

organització passaríem a estar en atenció directa i insubstituïble a l’igual que totes  les 

educadores i el suport  a la franja de migdia. Totes aquestes xarxes de qualitat, com vostè 

molt bé explicita en el Capítol 4 del seu INFORME, són fruit d’aquest temps de dedicació i 
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perseverança de tot un equip per progressar. Amb les seves mesures quedarà dràsticament 

reduït a temps assistencial i poca gestió de centre,... OBLIDI’S DE LA QUALITAT. 

El seu INFORME licita el fet llençar un patrimoni educatiu que tant de temps ha necessitat 

per créixer i consolidar-se, amb tota la infraestructura i serveis connectats.  

 

El servei d’Educació Infantil i altres recolzaments a la gestió dels centres 

Les direccions de les escoles comptem amb un gran suport de gestió, comptem amb la xarxa 

interna de les EBM. Tot és sempre en procés i susceptible de millorar, però és indubtable 

que el Servei d’Infantil i d’altres serveis de l’IMEB ens ofereixen eines per homogeneïtzar els 

recolzaments que necessitem els centres: gestió d’alumnes, gestió econòmica, pedagògica, 

NEE, de RRHH, gestió autònoma, maquinari TIC, de cuina,... El Consorci d’Educació també 

ens recolza atenent les necessitats de manteniment, de neteja, de procés de preinscripció i 

matrícula,...  

Un centre de titularitat pública però de gestió externa completa, compte amb el recolzament 

de la seva empresa, es dóna per evident, però no compte amb una xarxa tan potent com és 

la xarxa pública que li permeti seguir avançant, amb complicitat amb l’entorn, les famílies i 

l’empenta que dóna educar infants de 0-3 anys . 

 

Escola oberta 

A les escoles bressol s’entra en qualsevol hora del dia, un infant  ha anat al metge i entra 

més tard, l’altre ha de plegar abans, aquell el recullen després de dinar, l’altre després de 

dormir, unes famílies els recullen a dos quarts de cinc, moltes a les cinc en punt, ... a tots els 

recullen a la classe, les portes de bressol sempre són obertes,...  

Aquest indicador no és  pura i dura organització.  Això implica un compromís de centre 

educatiu, de ser transparents a les famílies, de deixar passar del vestíbul per conèixer, 

compartir, apropar-se a la quotidianitat del què està vivint el seu fill o filla.  

La gestió de les escoles bressol per part d’una empresa externa pot no tenir una concepció 

que reculli aquests elements que tanta incidència tenen en la qualitat de l’atenció que 

ofereixen. 
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Una ràtio adequada 

Encara podria ser més baixa, com a molts d’altres països d’Europa, però assumim una ràtio 

de 18 infants de 2 anys, perquè alguns ja tenen una mica d’autonomia, assumim una ràtio de 

10 de 1 any perquè encara necessiten molt acompanyament, assumim la ràtio de 7  lactants 

perquè és una atenció encara més  individualitzada.  

L’increment del nombre d’infants, implicaria una gran pressió a les mestres i, en escoles que 

pràcticament tots els infants es queden a dinar i berenar, encara serà més difícil de gestionar 

educativament, per molta professionalitat i saber fer que tingui. 

Quan un infant s’incorpora per primer cop a l’escola, precisa d’unes atencions més 

particulars, sobretot durant el primer i segon trimestre. Un grup molt nombrós, en relació a 

la seva edat, és costós d’atendre educativament al migdia amb dues persones i  a la tarda 

amb una sola, encara ho és més. En dues hores seguir llevant, atendre al berenars, a la 

higiene, al grup en general i la progressiva rebuda de les famílies és un temps molt escàs. 

Les escoles que a les tardes tenen una ràtio baixa no són comparables amb la major part de 

EBM de Barcelona, on molts infants passen entre vuit i nou hores sent atesos al centre. 

 

El valor de la figura de suport educatiu 

La figura del suport educatiu, tal i com està dissenyada, té un gran valor pel munt 

d’oportunitats que crea: 

 Permet l’acollida dels infants entre les 8h i les 9h, com una educadora més de l’escola. 

 Permet ser una referent per el seu grup d’infants i donar una bona atenció als infants 

quan les mans i els bons hàbits són imprescindibles, a la franja del migdia i en el 

recolzament d’algunes activitats extraordinàries del centre. 

 Permet una coordinació completa de l’equip docent per a atendre els seus compromisos 

de centre: d’aula, de nivell, de claustre, entrevistes amb famílies, coordinacions per 

infants d’especials necessitats,... 

 Permet que la figura de la complementària faci de suport docent, recolzant els grups de 

forma més intensa quan més ho precisen, sobretot durant el primer trimestre als matí i 

migdia, recolzament que es segueix perfilant-se al llarg del curs. Permet substituir els 
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primers dies de baixa del personal pel malaltia o altres, implementant si cal el 

recolzament en casos d’especials necessitats, recolzant la gestió del centre,... 

 Permet que la figura de la direcció faci una funció real de gestió de centre, oberta a la 

comunitat i l’entorn, li dóna mobilitat i capacitat de participar en xarxes, atendre el 

manteniment i les incidències diverses. Li permet l’atenció a les famílies en el procés de 

preinscripció i matrícula i als requeriments del Consorci i de l’Institut Municipal 

d’Educació,... 

 

El valor de la gestió pública 

Una gran o petita empresa de serveis externs no pot competir amb els valors que es 

desprenen d’un servei públic, repte educatiu en progrés d’uns equips de mestres. Menys 

quan parlem d’una xarxa àmplia, que ha deixat demostrat que funciona, està consolidada i  

ben valorada per la ciutadania. 

El resultat d’algunes externalitzacions fetes en poblacions de comarques no demostren que 

surtin més rentables al seu municipi, sí que en alguns casos ha demostrat la indefensió del 

personal contractat i la seva precarietat en quant a tasques i condicions laborals.  

Considerem que segregar el cicle de 0 a 3 anys de la gestió pública l’aboca al camp de les 

“conciliacions” , als aparcaments, les guarderies fa ja tant de temps superades. 

Si d’aquí un temps es demostra que no és una bona opció, tirar enrere el desmantellament i 

reorganitzar de nou la xarxa d’escoles sí que pot sortir-li molt car a l’Ajuntament. 

 

Davant la realitat de l’informe que s’ha presentat per part de la regidoria d’Educació i 

Universitat, que demostra: 

 

 una falta de coneixement respecte els infants i els seus drets, 

 una manca de coneixements tècnics sobre la normativa que ens empara, portant a una 

incongruència en l’aplicació de la llei. 

 el desconeixement de la línia pedagògica i  organització de les Escoles Bressol que han 

d’acompanyar aquest infant i a les seves famílies,  
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 Una irresponsabilitat per part del govern de no assumir el caràcter, no només 

assistencial, sinó també educatiu, de l’etapa 0-3.  I de la necessitat actual d’estendre la 

xarxa, en un moment de crisi en el qual es fa encara més necessari donar aquest suport 

de l’administració a la petita infància, la franja d’edat més fràgil i vulnerable.  

 

El Col·lectiu de Mestres de les Escoles Bressol Municipals i Serveis Complementaris i la 

xarxa que ens dóna suport volem manifestar el nostre rebuig a aquest nou model i 

demanem la retirada d’aquestes mesures organitzatives. 

 

Barcelona, 23 de febrer de 2012 
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Annex 1 

LA PEDAGOGIA DE LA VIDA QUOTIDIANA AMB INFANTS DE  0-3 ANYS. LA GESTIÓ DEL TEMPS 

EDUCATIU 

Vostès, com a persones amb funcions polítiques, creuen que el seu “temps  de dedicació a la 

feina” té un valor important?, un valor que es reflecteix en la seva eficàcia i rendiment? 

Creuen que el temps dels treballadors rasos, en aquest cas, del col·lectiu  de Bressol,  també 

té un valor important? Un temps educatiu  en l’atenció als infants, en l’atenció als projectes 

pedagògics compartits de base, en la nostra intencionalitat i interès per a progressar amb 

vocació de servei públic a la petita infància?. No coneixem la seva opinió personal, però sí la 

reflectida en el seu INFORME SOBRE MESURES ORGANITZATIVES  presentat a l’opinió pública 

el 10 de febrer del 2012. 

Si, tal i com es desprèn del seu INFORME, en l’atenció a la primera infància únicament manen 

les justificacions de política econòmica, les xifres de ràtio a l’alça, la vulnerabilitat del centre 

per sobrecàrrega dels grups i  franja de migdia, la desviació progressiva del servei a gestió 

externa completa,... no comparteix la nostra visió d’infant. La visió d’un infant actiu i 

competent, amb un equip que progressa obert a nous reptes, necessita temps educatiu, i les 

seves mesures no ho permeten. 

 

La Jornada d’una educadora de bressol 

A les 11,30h entra el suport educatiu a la classe i entre les dues atenem el dinar i  la higiene.  

Primer pujar mànigues i rentar mans, ensabonar, eixugar ...  trenta-sis manetes en els infants 

de 2 anys,.. per anar a seure a taula, procurant no fer-ho estressades, sinó amb bons gestos i 

bones paraules.  

A l’hora de dinar, a més de nodrir a cadascun dels infants, ens creiem el compromís educatiu 

de socialitzar i facilitar pactes i toleràncies a l’ infant que ho precisi per a que trobi altres 

maneres d’acceptar allò que no li agrada massa; també procurem tenir en compte el seu estat 

de salut, animant-los a tots per a que progressin autònomament en les seves habilitats d’us de 

la cullera i la forquilla,  ajudant a qui ho precisa a menjar,  recollint allò que ha vessat, tenint 

molta cura quan hi ha una al·lèrgia o intolerància alimentària, .... conversant  i relacionant-nos 

infants amb adults, infants amb infants,.. primer plat, segon plat i postres,... Totes aquestes 

tasques, com la resta que es donen al llarg del dia, procurem entomar-les amb calma, seient 

quan és possible per cuidar-nos l’esquena, acompanyant educativament. Tornem a rentar 

mans i  atenem als que controlen esfínters, canviant els que porten bolquers,...  tot anant 

finalment a descansar, a dormir els infants. Recollim i netegem l’espai del menjar, preparem 

els matalassos pels descans i anem traient sabates, acotxant amb les flassades, potser 

acompanyant amb música relaxant per a crear un ambient tranquil que convidi al descans,... 
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En el millor dels casos, surto a les 13h quan la major part dels infants ja comencen a dormir i 

deixo a la companya de suport sola acompanyant aquells infants que els hi costa més relaxar-

se o no es troben massa bé i vetllant el son de tots.   

De 13h a 14h (o de 14h a 15h) les mestres fem l’hora de coordinació, estona en la qual ens 

cohesionem com equip pedagògic que progressa, contrasta i millora la seva pràctica 

educativa.   Ens trobem en reunions d’equip, repassem l’agenda de propostes i compromisos 

del centre, reflexionem i decidim sobre nous  reptes dins dels projectes educatius o repassem 

com durem a terme els que ja tenim consensuats, preparem les reunions pedagògiques amb 

les famílies, compartim i acordem estratègies educatives envers els infants més fràgils, ens 

reunim per nivells d’edat, preparem materials de joc, propostes lúdiques, de guarniment de la 

classe o espai comú, previsions de canvis del mobiliari per adequar-ho a noves propostes de 

joc per racons (canvis que realitzem quan els infants estan en plena activitat, en el millor dels 

casos, amb la col·laboració de la complementària o, si ella ja està cobrint una altra incidència 

del dia, amb la directora o també amb alguna altra mestra que es fa càrrec dels infants, o 

també amb alguns infants entremig que observen o col·laboren,...) ,  revisem l’estat d’alguns 

materials  que tenim i els reparem o reutilitzem, o retirem, ... atenem les llibretes de 

comunicació amb les famílies i/o el diari de classe per a que sàpiguen els familiars què han fet 

els infants, omplim les graelles d’observacions, fem informes,  atenem entrevistes amb les 

famílies, parlem o contactem amb l’assessor d’especials necessitats educatives si es dóna el 

cas, fem escrits a l’ordinador o a mà per a les cartelleres de les classes o altres, passem les 

fotos de les activitats que recollim gràficament, .... 

... després tenim una hora de descans, que no es cobra, en la que tenim ½ h per dinar i ½ hora 

per a relaxar-nos,... cadascú fa el que vol, mirar i triar les fotos que ha fet  dels infants, seguir 

preparant materials, conversar o relaxar-se una estona, sortir a donar un vol,...  

A les 15h torno a la classe i marxa el suport educatiu, la trobo amb alguns infants que ja s’han 

llevat i d’altres  que segueixen dormint.  Com ella, segueixo recollint matalassos,  tenint cura 

de nou de la higiene de qui ho precisi, juguen per racons o proposo algun material... Cap a les 

16h  els dono el berenar jo soleta i segueixo tenint cura de nou de la higiene de tots els 

infants,... i vaig rebent famílies més o menys espaiades a qui saludes o converses 

puntualment,... recullo l’espai per preparar-lo per a l’endemà i vaig marxant,... cap a quarts de 

sis, després d’haver entrat a les 9h del matí i haver fet un munt d’activitats  al llarg del dia. 

Entre tot aquest munt de feines necessàries i que precisen temps,  hi ha d’altres 

d’imprevistes: un infant vomita, l’altra cau, aquell plora, l’altre no es troba bé, aquell té 

diarrees, aquell parell tenen un conflicte,.... mentre vaig atenent al grup en general,... divuit, 

vint?,.... Un o dos dels infants necessiten més atenció que d’altres, té mobilitat reduïda,  o 

algun trastorn de comunicació o conducta, o alguna síndrome,... També pot tenir un situació 

crítica en el seu entorn familiar que ha d’afrontar i el fa està inquiet,... infants que es troben 
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en aquesta situació i alhora han de ser  atesos en un col·lectiu de 18-20 (?) infants, en una 

jornada que pot ser per uns quants de fins a 9 hores diàries,...   

Entre totes aquestes tasques, l’acompanyament pedagògic des de les 9h del matí,  partint del 

concepte d’infant actiu i competent. Oferint diversitat de materials per a que juguin, inventin, 

descobreixin, es relacionin, ... oferint d’altres propostes lúdiques que complementin i 

enriqueixin el seu joc lliure, a la classe, als espais comuns, compartint amb altres grups, al 

pati,... 

Això és el que fins ara fèiem a l’escola, però amb una ràtio màxima d’infants/educadora,  

menys suport educatiu al migdia, sense capacitat de recursos humans per atendre 

incidències i coordinació pedagògica del centre, els educadors/es no sabem si podrem 

continuar fent-ho així,... En detriment de què aniran aquests canvis?  Dels infants? De 

l’estrès físic o emocional del mestre? Dels projectes educatius? De la relació amb les 

famílies?,... o de tot plegat? 

 

El “món apart” de la classe de petitons/es 

Partim de que els petitons són petitons i petitones.,... 

Els petitons són “un món apart”. Fa 4, 6 mesos  que encara estaven per arribar a aquest món. 

No hi ha dos que facin el mateix, quan un dorm, l’altre es lleva, l’altra menja, l’altra juga,...  Un 

infant de 4 mesos o un infant de 9 mesos al setembre, és molt diferent!, molt més que un 

infant de 4 anys i un altre de 4anys i 5 mesos. ... un per un, un per un,..   

Aquell petitó és molt confiat, li riu a tothom, no estranya braços ni cares, en canvi l’altre més 

grandet, quan veu aquell pare amb ulleres o una cara que no coneix, fa un bram que costa 

calmar-lo,... sort de les arts de la mestra per parlar-li amb calma, amb intencionalitat 

educativa, agafar-lo en braços, explicar-li qui és, que no passa res,.. sabent que dia rere dia 

anirà coneixent i confiant, que amb temps ho anirà superant.  Un està estirat cara amunt i 

rondina, l’agafes en braços, el canvies després de postura, altre ja vol gatejar i es recolza per 

exercitar-se en tot el que troba, aquell ja s’asseu amb uns coixins i està entusiasmat amb la 

“panera de tresors” que té al davant, concentrat o buscant mirades de recolzament, potser 

també es troba amb un company que “entropessa amb ell” i han de gestionar la seva 

proximitat, la seva relació,... mentre vaig canviant bolquers, una ocasió de relació particular 

per excel·lència, preparant per dormir, una estoneta que haig de dedicar al dormitori i als que 

estan a la classe,... un per un, un per un,...  amb intenció educativa...   

Quan es tarda en alimentar un infant de mesos amb biberó o primeres introduccions?, 8-10 

minuts?, 12-15 minuts,..? ... compte que ha de respirar i després fer el rotet!!. Mentre d’altres 

esperen el seu torn, biberó, biberó de llet materna, puré amb ou, puré sense proteïna, règim, 
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puré sense peix,... Al primer trimestre la complementària venia a ajudar-nos a donar dinars i 

berenars,... depèn de com, no dones a l’abast,... un per un, un per un,..  

Mentre uns dormen altres van a dinar,.. aquell encara no ha menjat  i també s’està adormint, 

l’altre està molt cansat i està desesperat, reclama i plora, ell s’ho passa malament,  la resta de 

petitons també,... i els adults,... entremig els primers han d’anar a dormir,... s’hauran 

d’esperar una miqueta,... anirem fent, amb calma, intencionalitat educativa, amb mans i 

temps,....  

Perquè sabem i  tenim confiança que amb temps, mans i calma, quan estigui  atès ell i 

cadascun dels 7-8(?) infants tornarem a tenir un ambient tranquil i distès, amb la panxa plena i 

descansats, ambient que es dona sovint en un espai educatiu, on es valora el vincle, la 

confiança, l’alegria, la sorpresa, la curiositat, el progrés de tots i cadascun dels infants atesos, 

un per un. 

 

Anem a dinar en un grup de 1 any  

Comencem al setembre, algun dels infants anomenats d’1 any,   amb  9 o 10 mesos, gategen,  

algun necessita una dormida al matí, els hem donat una mica de fruita a mig matí, però estan 

molts cansats i la majoria afamats,... durant el primer trimestre, la complementària ha vingut 

sempre que ha pogut a donar-nos un cop de mà, són la continuació dels petitons de l’escola, 

9-11-10-13,... un per un.. un per un,... hi arribarem? 

L’educadora de suport i jo ens concentrem en la tasca, mentre una prepara l’espai, l’altre surt 

amb uns quants infants a buscar el carro de menjar i som-hi,... A casa encara prenen molts 

biberons o purés  i en el millor dels casos, el deixen potinejar i practicar,... nosaltres tenim 

l’encàrrec d’alimentar-ne a 10 o 13 (?) i amb menys mans!,...  com es fa mantenint una 

intencionalitat educativa? 

Uns asseguts a taula, d’altres en trones si l’espai de l’aula ho permet,.. Fins ara posem un plat 

davant  l’infant i un altre per l’educadora, cadascú la seva cullera, ell va provant i de vegades 

l’encerta i jo li vaig donant, algun està iniciant-se a un nou sabor o textura i d’entrada, no li 

acaba de fer el pes,... un per un, encara que en tinguis tres o cinc al davant, vaig alternant, 

aquell que va més lleuger i no pots aturar-te, aquell que tal i com entra la cullera torna a sortir 

i et gira la cara, l’altre que potser el distrec rossegant un tros de pa, o l’altre que  juga pel 

voltant perquè té més espera,... fins a deu, o perdó, tretze(!!?),... quan van acabant cal rentar 

cara i mans, alguns canviar bolquers o alguna peça de roba, anar a dormir. Per a d’altres 

aquella és una estona activa perquè han dormit abans i tornaran a fer-ho més tard, ... 

cadascun al seu ritme,.. 
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Al mes de maig  ja no ens recordem  de l’inici, dormen tots alhora, tots s’espavilen i comencen 

a tenir traça menjant, ,... però mentre, no hi ha cap dubte que  hi ha hagut un treball 

educatiu, un temps per despertar l’interès, practicar i millorar les habilitats, un temps per 

progressar, actiu i competent.  

L’infant de 10 mesos al setembre, en acabar el curs tindrà 20 mesos, haurà doblat la seva 

edat, els seus recursos i habilitats també hauran doblat, podeu imaginar el munt de milions de 

neurones i noves connexions i aprenentatges que haurà fet en aquest període de temps? 

 

Anem a fer una activitat plàstica amb infants de 2 anys 

Podem fer seure a 18, 20 (?) infants a terra,... pobre del que es mogui!!. Un per un  o dos o 

tres, s’aixequen i venen: els suquem la mà a la pintura, els emplastrem  la maneta al mural, 

una, dues, tres vegades,...  aquella maneta la portem a la pica d’aigua ben enlairada i la 

netegem. Immediatament l’ordre és seure de nou i ara uns altres, ... fins a 18-20 criatures,..., 

si tinc ajuda, millor, més ordre,..  És una manera, però per a una mestra amb intencionalitat 

educativa no és gens adequada,... potser  atraient cara a la galeria, però l’infant aprèn 

bàsicament a obeir, a pesar que  el nen/a vagi net i polit i el mural sigui molt bonic,... 

També és pot fer com una activitat més, mentre uns quants segueixen  jugant per racons al 

seu ritme,  5 o 6 infants comencen i d’altres observen. Tens un gran enrenou, bates per no 

embrutar-se, mànigues amunt,  nens/es  amb pintura  a les mans, anant de la safata al paper 

d’embalar, aquell que no té espera, l’altre que se li tomba la safata,..., però aquells infants 

estan descobrint al seu ritme: uns posen primer els dits o la mà sencera, o les dues, o s’ho 

repesen, o s’entusiasmen i omplen i omplen, comentes, animes, vol canviar de color i li 

ensenyes com fer-ho amb el bol d’aigua i la tovallola,... un s’està cinc minuts, l’altre s’hi està 

15 m., ...  i així fins a 18.., 20 (?) infants. Si tens unes mans amigues, com les de la 

complementària, et facilitarà la netejada de mans amb un bol o a la pica, rentada que pot ser 

engrescadora i divertida, pot anar fent els canvis dels que ho deixen i s’incorporen, pot 

intervenir si hi ha alguna incidència amb algun infant,... al final del dia, quan arriba el seu 

familiar, li ensenya el seu bonic i vistós mural,...  Això és per a mi un model educatiu, no 

senzill, no distès per l’educadora, però sí un bon model que compte amb un infant actiu i 

competent, que descobreix i experimenta, en resum, que aprèn. 

 

El suport educatiu, molt més que una ràtio a l’hora del migdia. 

Avui el suport entra una hora abans, anem a celebrar l’arribada del Carnestoltes. Cadascuna 

recolzant al seu grup i educadora,  se’ls troba molt guarnits i disfressats amb robetes de 

l’escola, tots  els que han volgut. Es guarneix i es prepara per donar manetes i  rebre al Poca-
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soltes tot fent una rua pel pati o espais de l’escola: una mestra toca el timbal,  la 

complementària ajuda al grup que més ho precisa o fa fotos o dur el rei de la disbauxa, o la 

direcció. ...  els més petitons  miren des de fora l’escena o estan fent la seva dormida de matí,  

els més grans es miren el Carnestoltes de lluny o de prop, com triïn,... cantem, voltem, alguns 

s’entusiasmen, d’altres observen i necessiten contacte amb l’adult,  fem danses, fem jocs,.. ja 

hem guarnit l’espai uns dies abans, preparem sorpreses extraordinàries,.. els infants 

gaudeixen i nosaltres comptem amb mans i saber fer, si un l’hem de canviar o el convidem a 

ballar, o l’acompanyem més de lluny per observar,  podrem  fer la festa amb força alegria i 

temps educatiu,... i després,... anem a dinar,... 

Quotidianament el suport està amb la mestra, el temps li ha fet conèixer com ella al grup que 

recolza, arriba en moments de molta feina, rentar mans, altres higienes, preparar taula, 

dinar,... Acompanya els infants igual com ho fa la mestra, pactes, relacions, estímuls perquè 

l’infant no només es nodreixi, sinó que gaudeixi de noves descobertes de sabors, textures, 

aliments,.. En el millor dels casos, cadascuna s’ocuparà d’una taula, no volen atendre totes 

dues a tots com a molinets, procurant centrar-se en el seu petit grup, seure quan és possible 

per a  poder conversar i cuidar-se, ajudant a escurar, animant al desganat,... i servim els 

plats,... mentre millor mengen, més ràpid has d’anar, servint aigua, primers, segons, amanides 

i postres,... tot es va fent, amb la calma i el temps  indispensable per a no col·lapsar-se i deixar 

de dur un temps educatiu. 

Higiene de nou de mans, de bolquers, de controls d’esfínters, recollir i escombrar el terra, 

preparar matalassos, que en el millor del casos ja es pot deixar fet abans de dinar, treure 

sabates, alguna peça de roba,... uns salten, altres s’enduen el xumet, un conte, un peluix, uns 

es relaxen al moment, d’altres necessiten molt acompanyament. Procures crear un ambient 

tranquil amb música , els acotxes un per un, si pot ser amb una mica de particularitat 

carinyosa, ... i tot es va calmant,.. potser quan ja tots dormen, té temps per donar un cop de 

mà a la mestra i preparar-li aquell material que necessita, ... mentre vetlla el son dels infants, 

potser algun no es troba bé i es desperta abans,... puja una mica la persiana per a que els que 

ja estan en activitat puguin posar-se a jugar, comença a recollir matalassos,.. i arriba la mestra 

a les 15h per continuar  la jornada,... 

 A l’endemà la nostra companya de suport tornarà a venir per 1h pelada a les 8h del matí i de 

nou a les 11,30h,... l’esperem, perquè comptem amb ella i la necessitem per acompanyar la 

pedagogia de la vida quotidiana en la franja de migdia d’aquests grup d’infants. 

 

Crònica d’una directora i a grans trets, de la seva complementària i equip 

Quan entro per la porta, ja vaig pensant “què em trobaré avui??”,... la cuinera , la meva 

“ajudant administrativa”, m’informa de totes les incidències des de les 8h del matí: trucades, 
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visites, avisos,... Ahir una de les educadores de grans estava molt refredada i estarà uns dies 

de baixa. La complementària esta puntualment atenent el grup a substituir, avui i demà com a 

mínim,... però ja sabien que avui una educadora de mitjans, que ja té certa edat i molèsties 

acumulades, ha de sortir d’aquí una estona al metge. Vaig ràpidament al despatx per obrir 

bulevards i altres per veure quins requeriments dur el dia, ... reprenc la feina que vaig deixar 

ahir, reviso l’agenda, truco, em truquen,  ordeno papers, reviso documents electrònics i de 

tota mena, obro correspondència,  ... i ja és l’hora de substituir a la companya que va al 

metge,... mentre, però, truca una família interessada per vacants, ve el tècnic de 

manteniment a reparar les persianes, just avui passa l’auditor de neteja,... i atenc i corro a 

substituir-la durant 1h 18m. Hi ha més trucades, en el meu cas les agafa la cuinera que  em fa 

de “superconserge”, però algunes no les responc perquè en aquell moment no m’és possible, 

poques, perquè sovint són necessàries i amb l’inal·làmbric tot és possible. Torna la companya 

que ha anat al metge, just quan van a dinar els petits,... recupero una mica de temps i de nou 

al despatx. Fa tres dies que vull obrir el programa de gestió econòmica per entrar factures 

però encara no he pogut, necessito temps per no precipitar-me i fer algun error,.. l’Estadística 

d’Ensenyament també està pendent,.. i el Pla d’Emergència! programat i posposat tantes 

vegades, avui plou, demà casi neva, em falta gent o em sobren visites o altres incidències.. Res 

de tot això,..  em concentro amb el que sí puc fer i entro a gestió d’alumnes per fer els canvis 

sol·licitats per una família o registre d’assistències,... per sort avui el maquinari en general 

funciona tot bé i vaig a fer fotocòpies d’allò que necessito, truco a les persones no ateses per 

telèfon que li han deixat avís a la cuinera, vaig al banc per a treure efectiu per a gestió 

autònoma, ... avui tampoc podrà ser,  la gestió econòmica  i la resta, per un altre moment.  

Avui a les 13h ens trobem l’equip,... què tenim a l’ordre del dia? El petit hortet, quan, amb 

què, qui,  el prepararà, compra planters, com ho organitzem amb els petits més grans de 

l’escola?, repassem l’agenda de compromisos del centre: També volem reorganitzar la sala 

comú per afegir un racó de lectura obert a les famílies, cal pensar com ho organitzem, si fem 

préstecs, quines propostes hi ha,.. D’aquí a no res arriba la Castanyada, els grups de grans de 

l’escola ens guarniran la sala comuna amb murals bonics i vistosos i si tenim alumes en 

pràcticum potser les podríem animar a fer-nos una petita representació, la primera del curs, 

de la Maria Castanyera,... d’aquí tres  setmanes venen els alumnes de 6è de primària de 

l’escola veïna a oferir-nos un concert, els “grans nostres” també assajaran dues cançonetes i 

ens ho oferiran a tot el públic de l’escola, per nivells us trobeu i decidiu les mestres dels 

grans,..   tots són idees, i moltíssimes més, però cal que es dissenyin, gestionin i realitzin, cal 

un temps d’equip, ...  

De les xarxes de salut, serveis socials, centre de recursos, CDIAPS, EAPS, A21, Vil·la Joana, 

Nexe, Credac, ONCE, xarxa d’escoles,... les mestres ho segueixen a grans trets, la direcció 

contacta, es reuneix, informa del procés a l’equip o a l’educadora concreta quan cal, però la 

gestió, el temps, és de la direcció.    
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Hi ha una interina i una nova incorporació a uns dels grups que ens obliga a repassar el nostre 

projecte punt per punt, amb alegria i ganes de compartir i millorar, escoltant els aires nous i 

comunicant allò que “les antigues” sabem que ens ha funcionat bé, per l’espai que tenim, pel 

mobiliari i materials, pels recursos comuns pedagògics que disposem,.. El temps de gestió ha 

volat i anem a dinar, mentrestant el suport segueix vetllant el son del seu grup d’infants o 

l’activitat d’alguns dels més petits,... surt una companya de suport d’un grup dient que el Joan 

s’ha despertat amb molta tos i té febre,... deixo el dinar i truco a la família, la mestra  va a 

veure què passa i atendre el petit per calmar-li la tos i no desperti a la resta,... aconseguim 

dinar i 17m de calma, alguna trucada o altre, però el petit de nou amb la suport i la família 

avisada,...  

Són les 15h, la complementària s’incorpora al grup substituït, a les 16h ella marxa, m’ho ha 

deixat tot el més a punt possible, jo tanco de nou el despatx i vaig a acabar de donar el 

berenar als 18-20(?) infants que ara els tocarà a estar al meu càrrec. Per sort i per 

intencionalitat educativa, tots em coneixen i no em fan escarafalls, visc de nou l’atenció 

directa (relacions, higiene, joc,...) i vaig rebent famílies,... tenen el diari de classe que els ha 

escrit l’educadora  complementària i ens saludem, amb alguns comentem i per sort avui els 

han recollit tots a l’hora, no m’hauré de quedar com ahir esperant aquella família que, pel 

motiu que sigui, ha arribat tard,... recullo la classe, després apago tota mena de màquines, 

ordinadors, aires condicionats comuns, saludo a la substituta de neteja i comento si té clar el 

què ha de fer, la seva companya li donarà indicacions, .... i marxo per la porta fins l’endemà,...  

pensant que,...  bé, tot plegat no ha anat malament, hem fet força feina, la companya de la 

visita mèdica es troba millor, aquells menuts i menudes del grup 2 estan molt desperts i 

eixerits, ... 

Havent d’estar direcció  i complementària en atenció directe i insubstituïble des de les 11h-

11,30h fins les 15h, perdent l’equip  la capacitat de coordinar-se i de reaccionar amb RRHH a 

incidències més o menys diverses i habituals, parlarem d’escoles sense cohesió pedagògica, 

fràgils en un munt d’ocasions, anant per feina,... però sense projecte educatiu consensuat i 

en progrés. 

 

Les Associacions de pares i mares, xarxa interna d’escola  

Alguna de les mares o pares més participatives del curs passat ja han plegat, han estat 1-2-3 

anys amb nosaltres, però ja han estrenat “nova etapa”, de fet nou cicle 3-6 anys,.. sort que 

encara comptem amb aquelles mares de petits que segueixen,...  Estem a l’octubre i 

suggereixo que seria bo convocar una trobada de l’Associació per explicar a grans trets el PEC 

de l’escola i les activitats que l’ AMPA fa, o les noves que sorgeixin,,...  
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La 1a trobada és una bona ocasió per que les famílies iniciïn coneixença.  Totes les que no 

poden venir rebran una acte dels acords presos de l’ AMPA per a aquell curs,  i... oh, quina 

sorpresa quan uns dies després de la trobada, s’ofereixen per dur la “cantada de Nadal”, (una 

de les propostes obertes a les famílies de l’escola), cinc pares/mares, que toquen la guitarra o 

són músics o cantants,... quin goig, quin luxe de cantada!!  

També han decidit pel tercer trimestre obrir el jardí de l’escola una tarda a la setmana, la  

Junta es compromet a fer els seus torns per a cuidar-se de tot, claus, espais oberts o no de les 

aules de l’escola,... per a que familiars i infants gaudeixin d’un espai agradable i no tant 

massificat com la placeta del barri, i segueixin coneixent-se, i fent xarxa  familiar,... butlletins, 

recollida de joguines al Nadal per centres que atenen infants amb risc social,... moltes 

propostes que, algunes es mantenen amb els anys i altres es fan esporàdicament, depenent 

de l’interès, viabilitat, gestió del temps d’aquestes mares i pares de la Junta de l’ AMPA, de la 

resta de famílies que col·laboren puntualment,... Entremig, més coneixença, més confiança, 

més temps educatiu, més  xarxa interna de l’escola,... 

 

Quan reflexiono sobre la fragilitat dels infants. 

Les criatures són molt potents, cadascun amb el seu caràcter i particularitat, però també són 

molt  fràgils, perquè no parlen, no coneixen aquest món, tot els és nou i el seu instint és 

adaptar-se, al que sigui, al que l’adult de referència li proposi o l’imposi,.. Un cop ha passat un 

fet,  (una empenta, una mossegada, un enuig, una discussió, un malentès, ....) el dia continua i 

les hores passen i els infants obliden i es refan, com tot humà, ...  

En un espai educatiu la mestra li brindarà l’oportunitat de no enfadar-se més que ell, 

d’escoltar, de tenir en compte les seva particularitat (sé que ha passat mala nit, o no ha 

esmorzat bé, o es queixa de la panxa,..), d’acollir al desconsolat, de mirar de posar pau, 

procurant evitar els mals gestos, els crits, l’ impuls  emocional que allò et crea,... de seguir 

atenent a tot el grup, aquelles mirades que observen i analitzen, milions de neurones en 

funcionament,...  

Si una mestra té una ràtio que la supera, al marge de la seva vàlua professional, potser haurà 
d’ empescar-se-les per a fer la feina i no precisament amb el model de calma i 
acompanyament que els infants necessiten.  La necessària atenció a tots, pot arribar a 
justificar  si cal, que es posi els infants “en cadena”, se’ls deixi de tractar com a persones i se’ls 
atengui com a números a qui cal nodrir, netejar i sobretot, ensinistrar a obeir.   

Vostè què ha sentit,  quan algú  li ha agafat el braç i li ha clavat tots els dits tot estirant-lo, per 

a fer alguna cosa que no té prou clara,.. quina sensació ha tingut, quin sentiment li crea? ...  

Algunes famílies, quan van a recollir el seu infant a un centre amb molta guarda però poca 

pedagogia, sense passar del vestíbul ni a l’entrada ni a la sortida,  i els duen l’infant amb  la 
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cara, el cul i la roba neta , la motxilla a l’esquena i  amb un gran somriure de “per fi estàs aquí” 

en braços o a mà de la directora o responsable de torn,...  si no es pregunten o si no els 

expliquen més enllà d’un “tot bé, tingui, adéu guapo, fins demà”,... tot va perfecte,...  potser si 

o...  potser, no.  

Potser l’espai no permet una altra organització, que possiblement sigui el que li passa a la 

majoria, potser els torns no ho permeten,... cada centre té les seves prioritats, les seves 

oportunitats, les seves limitacions, però si és educatiu, segur que trobarà el temps per 

compartir amb les famílies. Elles ens confien el seu infant, cal ser el més transparents 

possibles, animar  les xarxes  entre mares, pares, serveis d’atenció a la infància,..., les AMPAS, 

els Consells,......  i així i tot,... 

EL TEMA ÉS MOLT MÉS COMPLEX 

 

Cal un concepte d’infant  

com a persona en progrés constant 

 activa i competent 

amb bons models educatius 

 

 

Demanem la retirada de les 3 mesures a aplicar  

a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona  

i una revisió del recursos humans i condicions a la resta del territori 

dels centres que no disposin dels paràmetres mínims d’atenció educativa: 

 

temps educatiu en l’atenció directa 

temps pedagògic de gestió d’equip 

capacitat de gestió de centre i xarxa 

voluntat de continuïtat en la gestió pública 

 



45 
 

 

 

Annex 2 

DADES DELS EXPERTS 

 Asensio, J.M y otros (coordinadores): Las emociones y la formación de la identidad humana. 

Ariel. Barcelona, 2006 

 

“Neuroplasticitat és la capacitat del sistema nerviós  per augmentar o disminuir el nombre de 

ramificacions neuronals i sinapsis a partir de l’estímul sobre el còrtex cerebral mitjançant 

l’arribada de potencials d’acció a les neurones. És així com es comprèn que sigui la base 

estructural de l’aprenentatge. Amb l’edat disminueix la capacitat neuroplàstica del cervell. Per 

aconseguir la precisió i configuració complexa del cervell adult és imprescindible que aquest 

sigui suficientment estimulat des del naixement. Des de fa molt temps es sap que els nadons 

abandonats, poc estimulats o mancats de satisfaccions es desenvolupen amb més lentitud que 

els que estan correctament atesos, i amb major risc per a la seva salut. Els treballs de R. Spitz a 

mitjans del segle passat van evidenciar, a més, que per al normal desenvolupament del nadó 

era imprescindible estar atès en les seves demandes afectives. (...).  La capacitat del 

desenvolupament neuroplàstic del cervell no és constant al llarg de tota la vida, té un inici 

frenètic en els primers mesos o anys de la vida per, desprès, estabilitzar-se en l’adolescència i 

iniciar el declivi a partir dels 20-25 anys, si bé amb un entrenament adient pot mantenir certa 

capacitat neuroplàstica (i, per tant, d’aprenentatge) fins edats avançades. (...) Hubel i Wiesel 

(1965) van denominar període crític de la neuroplasticitat l’etapa vital en que es produeix un 

major desenvolupament, és a dir, entre el naixement i l’adolescència de forma decreixent. El 

període neuroplàsticament més actiu s’ha de situar entre el naixement i els 2-3 anys. Era lògic 

suposar-ho, ja que en aquest període l’ésser humà realitza el més gran aprenentatge sensorial, 

motor, equilibri per caminar, reconeixement de persones i coses, comprensió del llenguatge, 

etc. Es pot afirmar que aquesta etapa vital té una notable transcendència per la formació de la 

personalitat de l’individu, tal és l’impacta emocional e instructiu durant aquest període del 

desenvolupament. Que la nena o el nen es senti atès, satisfet i estimulat influeix decisivament 

en la construcció del seu teixit nerviós, enriquint les seves arboritzacions dendrítiques i creant 

un major contingent de sinapsis o, contràriament, frustrant el seu desenvolupament 

neuronalsinàptic si estan atesos deficientment. La estimulació en aquesta primera etapa de la 

vida (com ja van intuït varis psicòlegs: James, Freud, Wallon, Piaget, etc) influeix notablement 

en la personalitat futura de l’individu, tan per la gravació sinàptica dels record 

satisfactoris/frustrants com per la formació de la memòria implícita, és a dir, el que aprenem 

per influència, mimetisme, sense adonar-nos de l’aprenentatge.   
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DAHLBERG, G, MOSS, P i PENCE, A: Més enllà de la qualitat”. Infància. Barcelona, 1999  

L’INFANT COM A CONCONSTRUCTOR DE CONEIXEMENT, IDENTITAT I CULTURA 

“...com a resultat d’un bon nombre d’estudis que estan interrelacionats (Mayall, 1996) han 

sorgit noves construccions productives d’un infant molt diferent: el constructivisme social i les 

perspectives postmodernes dintre de la filosofia, la sociologia i la psicologia; i el treball 

d’estudiosos individuals i un bon nombre de projectes específics, (...) 

En aquest passatge podem veure-hi alguns dels trets principals d’una nova concepció de la 

infància i dels infants, referida també com un “nou paradigma de la sociologia de la infància” 

(Prout i James, 1990). Els infants són part de la família, però també separats d’ella, amb els seus 

propis interessos que no sempre poden coincidir amb els dels pares i les altres persones 

adultes. Els infants tenen un lloc en la societat reconegut i independent, amb els seus propis 

drets com a éssers humans individuals i són plens membres de la societat. Es considera que els 

infants són un grup social: “la individualització psicològica dels infants obre el camí a la 

consideració sociològica de quina manera, com a grup, les seves vides estan afectades per 

factors socioeconòmics a gran escala  (Mayal, 1996:61). Es comprèn la infantesa no com un 

estadi preparatori o marginal, sinó com un component de l’estructura de la societat –una 

institució social – i important per ella mateixa com un estadi del curs de la vida ni més ni menys 

important que els altres estadis. 

Altres trets d’aquest nou paradigma enclouen el reconeixement que: 

 la infància és una construcció social, construïda per als infants i també per ells, dintre d’un 

conjunt activament negociat de relacions socials. Mentre que la infància és un fet biològic la 

manera com és compresa està determinada socialment; 

 la infància, com a construcció social, està sempre contextualitzada en relació amb el temps, 

el lloc i la cultura i varia d’acord amb la classe, el sexe i altres condicions socioeconòmiques. 

A més a més, no hi ha una infància natural o universal, ni, sens dubte, un infant natural o 

universal, sinó moltes infàncies i molts infants;  

 els infants són actors socials que participen en la construcció i en la determinació de les 

seves pròpies vides, però també de les vides d’aquells que els envolten i de les societats en 

què viuen, i contribueixen en l’aprenentatge com a agents basant-se en el coneixement 

experimental. En resum, hi ha una acció personal; les  relacions socials i les cultures dels 

infants són dignes d’estudi per elles mateixes; 
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 els infants tenen una veu pròpia i se’ls ha d’escoltar com un mitjà per prendre-se’ls 

seriosament, implicar-los en un diàleg democràtic i en la presa de decisions i comprendre la 

infància; 

 els infants contribueixen als recursos i a la producció socials i no són simplement un cost o 

una càrrega; 

 les relacions entre els adults i els infants impliquen l’exercici del poder (com també 

l’expressió d’amor). És necessari tenir en compte la manera com es manté i utilitza el poder 

de l’adult, i també la reacció i la resistència dels infants en front d’aquest poder.” 

 

Bassedas, Eulàlia,  Huguet, Teresa i Solé, Isabel: Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. 

Barcelona.  Graó, 2001 

 

“A l’etapa d’educació infantil hi ha una sèrie d’aprenentatges que enllacen molt clarament 

amb necessitats vitals dels infants d’aquestes edats. Particularment al primer cicle (des dels 

primer mesos fins als tres anys) la criatura necessita, per mantenir el seu benestar, tota una 

sèrie de cures que se centren en aquestes necessitats vitals i que són principalment el 

descans, l’alimentació i la neteja. Igualment, hi ha tota una sèrie de situacions durant la 

jornada que són també molt importants en el sentit que ajuden a organitzar personalment i a 

establir una bona relació amb els objectes i les persones que el rodegen. Estem pensant en les 

situacions d’entrada i sortida de l’escola i en els moments d’ordre i recollida del material. Si 

féssim una anàlisi del temps que al llarg de la jornada es dedica a aquestes activitats al llarg de 

tota l’etapa, veuríem que és un temps d’una durada considerable. Sobre tot durant el tres 

primers anys, s’utilitza molt de temps canviant bolquers o acompanyant els infants al vàter, 

donant-los menjar o ajudant-los perquè mengin, posant-los a dormir o intentant que 

descansin una estona estirats. A totes aquestes situacions se’ls ha denominat rutines, en el 

sentit que es tracta d’activitats que es realitzen cada dia, de manera estable i normalment 

molt pautades per part de la persona adulta. (...) 

En el primer cicle de l’educació infantil no es pot deixar de banda la necessitat de donar el seu 

temps a aquestes activitats perquè són absolutament presents al llar del dia i són l’element 

organitzador de totes les altres activitats (...) 

Així doncs, en l’educació infantil, i molt especialment en el seu primer cicle, els processos 

d’ensenyament - aprenentatge troben un eix privilegiat en les activitats relacionades amb la 

cura de les criatures, al voltant de les quals es donen els processos interactius educadora - 
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infant. Aquestes activitats són clarament educatives, en la mesura que, si les interaccions 

entre persona adulta i infant han tingut lloc d’una manera positiva, l’infant va adquirint una 

autonomia progressiva en la seva realització. A més, cal assenyalar que en el 

desenvolupament d’aquestes activitats l’infant es va coneixent a sí mateix i també les altres 

persones, i pot posar en joc els seus sistemes de comunicació i compartir amb les altres 

persones les seves pròpies experiències. És un dels contextos en el qual es pot donar que 

infants i persones adultes s’impliquin en situacions i tasques comunes que exigeixen que 

cadascú faci una aportació des del seu marc de referència, establint d’aquesta manera un 

context d’acció i coparticipació (Molina, 1992). Així doncs les rutines cal considerar-les un 

aspecte central en els procés de desenvolupament, sobretot, com hem dit, en els primers anys 

de vida. 

Les activitats relacionades amb la cura dels infants petits (...) les podem considerar grans 

unitats didàctiques que es reprenen diàriament. Aquestes unitats estan presidides per 

objectius que persegueixen la finalitat general de fer avançar l’infant en un camí que el porti 

cap a l’autonomia i cap a la configuració d’una auto imatge positiva. Es refereixen a uns 

continguts determinats, que acostumen a ser procedimentals (rentar-se les mans amb aigua i 

sabó i eixugar-se, desembolicar l’esmorzar, recollir les peces del joc quan s’hagi acabat), però 

és necessari no oblidar les actituds que els infants hi aprenen (gust per la neteja personal, 

interès a mantenir un espai sense papers a erra, i també les nocions i els conceptes en els 

quals es basen (l’aigua mulla, el nom de diferents menjars que es pot portar per esmorzar, 

identificació de les peces que han d’anar juntes perquè són del mateix joc)
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