
Les famílies de Barcelona i els i les educadores de les Escoles Bressol 

Municpals volem una opció educativa i de qualitat per les criatures 

més petites.

Criatures que necessiten sentir-se segures per desenvolupar-se en un 

medi diferent al de la família. Perquè sentir-se segures fa que se sentin 

més fortes, més capaces i més felices. Sentir-se segures és la base pel 

descobriment del món, i per l’aprenentatge. 

Estem convençuts que l’etapa dels 0 als 3 anys és decisiva en el 

desenvolupament de la persona, i no ens la volem jugar.

I per assegurar aquesta opció educativa i de qualitat volem les 

escoles que tenim:

Escoles en què l’infant és protagonista i cada u rep que el necessita des 

del respecte i l’afecte. 

Escoles on tots els espais i els moments dels dia són educatius.

Escoles que van a poc a poc, seguint el ritme de les necessitats de 

l’infant. I on l’hora de menjar i dormir és un moment plàcid, agradable i de 

relació. 

Escoles que afavoreixen l’experimentació i el moviment. I on els 

processos són molt més importants que els resultats.

Escoles obertes a les famílies. I on les famílies hi troben un espai de 

trobada, diàleg i enriquiment.

Escoles que es deuen a les criatures, i no a suposades necessitats de 

conciliació d’horaris. No són les criatures qui ha de pagar les deficiències 

del sistema laboral.



Escoles amb projectes educatius estimulants i estables, i per tant amb 

equips educatius estables.

Escoles on els equips educatius tenen temps: temps per coordinar-se 

diàriament, per treballar, per formar-se.

Escoles que necessiten moltes mans, ulls i braços. Segurament més dels 

que tenen actualment.

Escoles que no poden ser un negoci, perquè la delicadesa que 

requereixen els usuaris i la seva finalitat educativa fan que no puguin 

plantejar-se d’aquesta manera.

Escoles que només poden ser públiques.

Escoles, doncs, i no pàrkings.

És el model actual d’Escola Bressol el què volem.

Un model d’Escola on una majoria molt gran de les famílies de la ciutat 

aspiren a portar els seus fills.

Un model d’Escola on tots els educadors d’aquesta etapa somien a 

treballar

Un model d’Escola avalat i reconegut a nivell europeu. 

Un model d’Escola que ens apropa a l’excel·lència.

Volem aquest model, que ha costat 40 anys perfilar, i en volem més.

Volem que aquest model d’Escola sigui accessible per TOTES les 

famílies que ho desitgen. Demanem la construcció de més Escoles 

Bressol Municipals a la ciutat. Perquè en educació la qualitat ha d’estar 

garantida a tothom.

I perquè sabem el què és bo, no estem d’acord amb les mesures que 

proposa l’Ajuntament de cara al proper curs: 



En primer lloc, augmentar les ràtios no és crear noves places, és 

rebaixar les condicions de les places que ja hi ha. No entenem com algú 

pot pensar que la capacitat d’un educador per atendre criatures pot 

dependre directament del número de metres quadrats que té la classe.

En segon lloc. L’hora del dinar és especialment delicada. Poder-ho fer 

en un ambient relaxat, treballant els hàbits que es treballen, només es 

pot aconseguir amb moltes mans. 

Una retallada de mitja hora de les educadores de suport impedeix 

aquest treball en un tema que tant preocupa les famílies, com és si els 

nostres fills mengen, i mengen bé.

En tercer lloc. Reclamem una única xarxa de gestió pública. Perquè 

no és lògic ni just que la sort en un sorteig decideixi quins dels nostres 

infants estaran més o menys ben atesos. O quines famílies hauran de 

pagar més per poder portar els seus fills a l’escola bressol municipal.

No acceptem que l’Ajuntament digui que l’externalització és una mesura 

d’estalvi, quan, segons el concurs per la gestió de les noves bressol, les 

empreses gestores rebran un 10% del benefici. D’on surt l’estalvi? De 

sous del personal que cobraran molt menys per fer moltes més hores a 

l’any? De material didàctic? De la qualitat del menjar? 

A més, l’Ajuntament està dissenyant unes Escoles Bressol obertes de 8 

del matí a 7 del vespre, onze mesos l’any. Això permet que un infant 

menor de tres anys pugui passar fins a onze hores en un centre. 

Educadors i famílies tenim clar que això no respon a les necessitat reals 

d’un infant d’aquesta edat. No podem acceptar que els infants més petits 

siguin els que passen més temps i dies a l’escola.



Com hem dit, estem convençuts que la conciliació laboral i familiar ha de 

passar per millorar les polítiques socials de les empreses, afavorint 

horaris flexibles, permisos, baixes laborals adequades...

Sabem el què volem. I no ens rendirem a l’hora de defensar el dret dels 

més petits de la ciutat a tenir una escola de qualitat.

Posar més infants per classe, reduir en mitja hora un personal de suport 

que ja fa les hores justes perquè tot funcioni i externalitzar escoles és 

sens dubte atemptar contra aquest dret.

Per això: rebutgem les mesures que l’Ajuntament vol imposar 

i, des d’aquí demanem 

- la retirada dels concursos per a l’externalització de les noves escoles 

bressol, 

- la retirada de l’augment del nombre d’infants per grup i 

- la retirada de la reducció de les hores dels educadors de suport al 

migdia. 

Exigim respecte pels nostres infants de 0 a 3 anys. 

Exigim més escoles, de gestió pública i de qualitat educativa garantida.
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