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Proposta de prova pilot a l’escola bressol 
AURORA (incorpora dos grups amb escolaritat 
reduïda i un espai familiar socioeducatiu) 
 
L’escola bressol municipal de nova creació Aurora, al barri del Raval, es posarà en funcionament el 
proper mes de gener de 2019. 
 
En aquesta nova escola bressol municipal Aurora es desenvoluparà una prova pilot de 
diversificació horària en la que s’oferirà per primera vegada a les escoles bressol de Barcelona, en 
dos grups amb horaris diferents, un grup de matí amb horari de les 9h a les 13h, i un grup de tarda 
amb horari de les 15h a les 19h, junt amb 4 grups més amb l’horari de la resta de les EBM. Aquesta 
prova pilot es realitzarà durant dos cursos, que permetran analitzar i estudiar el seu funcionament. 
Si es comprova que al districte hi ha demanda suficient, tant al matí com a la tarda, més endavant 
es podria plantejar l’extensió d’aquesta modalitat d’horari a una escola bressol per districte. Per tal 
de mantenir l’eficiència del servei caldria que tant el grup de matí com el de tarda (que 
comparteixen una mateixa aula) tinguin demanda suficient, no només un dels grups sinó els dos, 
per tal de poder considerar l’extensió futura d’aquest servei. 
 
El nou equipament educatiu Aurora vol donar resposta a un model més integral de suport a la 
primera infància, amb una oferta més diversificada i adaptada a les diferents necessitats 
dels nadons, infants i les seves famílies. La mesura de flexibilització horària facilita la conciliació 
de la vida laboral i familiar, i cobreix les necessitats de famílies que volen portar els seus fills i filles 
a les EBM però amb horaris menys extensos.  
 
A l’EBM Aurora també s’obrirà un nou espai familiar socioeducatiu on les famílies amb infants en 
situació de vulnerabilitat i risc social rebran tant el suport de professionals de l’àmbit educatiu com 
de l’àmbit social.  
 
Per tant, les dues mesures destacades que es posaran en marxa aquest curs 2018-2019, després 
d’un ampli debat amb el procés “Impulsem educació i petita infància” dut a terme per l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona al llarg del curs passat, són: 
 

 El SERVEI D’ESCOLA BRESSOL, que inclourà una prova pilot de diversificació horària, amb un 
grup d’infants amb un horari només de matí (de 9 a 13h) i un grup d’infants amb un horari només 
de tarda (de 15 a 19h).  
  

 SERVEI D’ESPAI FAMILIAR SOCIOEDUCATIU amb atenció específica a les famílies amb infants 
en situació de risc. 
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ESCOLA BRESSOL AURORA 
 
L’escola bressol Aurora serà una escola de 5 aules que acollirà en total 6 grups d’infants.  
 
CAPACITAT EBM AURORA 

GRUPS NOMBRE 
NOMBRE 

INFANTS 
HORARI 

Lactants 1 8 De 8:00 a 17:00 

1-2 anys 1 12 De 8:00 a 17:00 

2-3 anys 2 38 De 8:00 a 17:00 

Grup mixt matí (escolaritat 

reduïda infants d’1 a 3 anys) 

1 15 De 9:00 a 13:00  

Grup mixt tarda 

(escolaritat reduïda infants 

d’1 a 3 anys) 

1 15 De 15:00 a 19:00 

 

Total 6 88 

 
A l’escola hi haurà 4 grups d’infants amb el mateix funcionament que la resta d’escoles bressol 
municipals (un de lactants, un de 1 a 2 anys i dos de 2 a 3 anys). Per aquests infants el calendari i 
preus públics serà el mateix que per la resta d’escoles en funcionament, i s’oferirà servei 
d’alimentació normal (optatiu, com sempre). Els dies lectius de setembre i juliol l’horari d’aquests 
grups serà de 8 a 15 h. Durant el curs l’escola resta oberta de 8 a 17 h, de 8 a 9 és l’acollida, de 9 a 
13 h hores lectives, de 13 a 15 h franja de descans, i de 15 a 17 h hores lectives (6 hores lectives 
en total). 
 
De manera pilot, dos grups d’aquesta escola de 15 infants cada un, d’entre 1 a 3 anys d’edat (grups 
mixts), utilitzaran una mateixa estança durant el dia, distribuïts un grup en horari de matí de 9 a 
13h  i un grup en horari de tarda, de 15 a 19h (un total de 30 infants). No es podrà accedir a 
l’escola abans de l’horari establert pels grups d’horari reduït, encara que l’escola estigui oberta per a 
l’atenció dels grups d’horari complet.  
 
El calendari serà el mateix que la resta de grups de l’escola bressol, de mitjans de setembre a 
mitjans de juliol. L’horari dels dies lectius de setembre (a partir del dia 12 previsiblement), i del 1 al 
15 de juliol, serà el mateix que la resta del curs: grup de matí de 9 a 13 h i grup de tarda de 15 a 
19 h. 
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Com la resta de grups de l’escola bressol, als infants del grup de matí i del grup de tarda se’ls 
oferirà un context de desenvolupament de les seves capacitats cognitives, motrius, emocionals i 
socials, a partir del moments de cura de les seves necessitats bàsiques i dels moments de joc i 
descoberta. Alhora, s’acompanyarà a les famílies per tal de compartir amb elles la cura i educació 
dels seus fills i filles.  
 
Per al grup d’escolaritat reduïda del matí s’oferirà un esmorzar a mig matí, i pel de tarda un berenar 
a mitja tarda. Aquest esmorzar o berenar associat als grups d’infants que tenen d’escolaritat reduïda 
consistirà en tres elements (front als dos elements de la resta d’infants), combinats entre làctics 
(llet, iogurts...), hidrats de carboni (cereals, pa, bastonets...), proteïna (gall d’indi, formatge...) i/o 
fruita. Tots els ingredients seran, en un alt percentatge d’aliments, procedents d’agricultura 
ecològica (com a la resta de l’escola bressol), i es prepararan a la cuina de l’escola cada dia (no 
procediran de càtering o menjar preparat).  
 
El cost d’aquests àpats, es facturarà als pares en concepte d’alimentació, a banda de la quota 
d’escolaritat, al igual que es fa amb els de la resta d’infants de les escoles bressol. Tanmateix, a tots 
els infants que estiguin matriculats als grups d’escolaritat reduïda cal oferir-los a mig matí o mitja 
tarda esmorzar o berenar, ja que tenen 4 hores d’escolaritat més el temps de desplaçament des de i 
fins a casa, i atenent la franja d’edat dels mateixos no poden estar tanta estona sense ingerir 
aliment. Els altres nens no passen tantes hores entre àpat i àpat, ja que a partir de les 11:30 i 12 
hores, depenent de l’edat, ja se’ls ofereix el dinar, per tant, en aquests grups amb escolaritat 
reduïda l’esmorzar (pel grup de matí) o el berenar (pel grup de tarda) seran facturats a tots els 
infants matriculats (el servei no serà opcional sinó obligatori).  
 
D’altra banda, optar per una plaça dels dos grups pilot mixtos comporta un horari d’escolaritat més 
reduït (4 hores d’atenció als infants enlloc de les 8 habituals en la resta d’escoles) i no poder 
sol·licitar el servei d’alimentació i descans al migdia (ja que la capacitat de l’aula on dinen i que 
comparteixen els dos grups d’horari reduït és de 15 infants, i no de 30 infants que sumarien entre 
l’escolaritat reduïda de matí i tarda). Si alguna família dels grups d’escolaritat reduïda precisa que 
l’infant dini i faci la migdiada al centre, no podrà estar matriculat en aquests grups de mati o tarda, 
sinó que haurà d’optar per inscriure’s en una plaça dels altres 4 grups de l’escola o de la resta de les 
escoles bressol de Barcelona, que tenen horari complet. 
 
CRITERIS D’ACCÉS 
 
L'escola bressol EBM Aurora té previst data d'obertura per al mes de gener del 2019. Tal com es va 
recollir a la clàusula 12 de Resolució del Consorci d’Educació sobre la preinscripció i matrícula de 
l’alumnat de les escoles bressol i llars d’infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al 
curs 2018-2019, publicat al DOGC de 18 d’abril de 2018, les places de l'escola s'oferiran a les 
famílies en llista d'espera de les escoles bressol EBM Cadí, EBM Mont Tàber i EBM Canigó del 
districte de Ciutat Vella, seguint l'ordre de puntuació atorgat en el procés de preinscripció. En el cas 
que no s'omplin aquestes places s'oferiran a les famílies de les llistes d'espera de l'escola bressol Nic 
del districte de Sants-Montjuïc i l'escola bressol EBM Tres Tombs del districte de l'Eixample, atenent 
al criteri de proximitat. Per a aquestes escoles es seguirà l'ordre de puntuació atorgat en el procés 
de preinscripció. 
 
Això vol dir que les places d’aquesta escola no van formar part del procés de preinscripció per al 
curs 2018/2019.  
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En les llistes esmentades en la normativa de preinscripció per al curs 2018/2019 (en cursiva més 
amunt) els infants estaran ordenats segons puntuació o en el cas d'empat de puntuació per número 
de sorteig i número aleatori assignat en el procés de preinscripció i per ordre de sol·licitud 
(primeres opcions, segones opcions...). 
 
L’IMEB farà servir aquestes llistes per oferir plaça a les famílies tant pel que fa als grups d’horari 
sencer com per als grups en horari reduït. 
 
Quan una família amb infant en la llista d’espera d’aquestes escoles formalitzi la matrícula per a una 
de les places de l’EBM Aurora per al curs 2018/2019, tant sigui en horari de jornada completa com 
en horari reduït, deixarà de formar part de la llista d’espera dels centres escollits en la sol·licitud de 
preinscripció. 
 
En el cas que les places de jornada completa i de jornada reduïda no es cobreixin amb les llistes 
d’espera de preinscripció de 2018/2019, les places vacants de l’EBM Aurora es publicaran al web de 
les escoles bressol per la famílies de la ciutat (barcelona.cat/escolesbressol). Així es fa amb les 
places vacants de totes les escoles en les quals no hi ha llista d’espera. 
 
Llista d’espera de l’escola bressol Aurora per als dos grups d’horari reduït: una vegada plenes les 
places d’Aurora d’horari reduït, les famílies interessades podran afegir-se a la llista d’espera 
d’aquesta escola, que s’obrirà a partir del gener de 2019. Per la gestió de la llista d’espera 
d’aquestes places es prioritzarà a les famílies que tinguin el domicili al districte municipal on s’ubica 
l’escola bressol i l’acreditin amb el DNI, NIE o volant de convivència, i, com a segon criteri, per data 
d’inscripció a la llista d’espera. Les famílies de fora del districte només entrarien si no hi ha famílies 
del districte inscrites en la llista d’espera. 
 
Si un infant té una plaça bressol a un dels grups reduïts de l’EBM Aurora, no podrà afegir-se durant 
el curs escolar a cap llista d’espera de les escoles bressol municipals, seguint els  mateixos criteris 
amb els que es fa per a la resta d’escoles bressol.  Per tant, si durant el curs escolar es produeix una 
vacant en un dels grups de jornada sencera de l’escola bressol Aurora,  les famílies dels grups 
reduïts només hi podran accedir si no hi ha cap infant en llista d’espera d’Aurora dels grups amb 
jornada completa. 
 
El fet d’haver ocupat una plaça durant el curs escolar en un grup amb horari reduït a Aurora només 
dóna dret a la continuïtat en el mateix grup i horari per al curs següent, sempre que l’edat de 
l’infant correspongui a la franja d’escola bressol, i en cap cas a ocupar una plaça en horari sencer de 
l’escola bressol Aurora ni de cap altra escola bressol municipal.  
 
Per tant, en el cas que a la família li interessi un canvi per al següent curs escolar a una plaça a 
jornada sencera (a Aurora o a qualsevol altre escola bressol municipal) haurà de participar del 
procés de preinscripció corresponent, com totes les famílies de la ciutat. 
 
Per a la preinscripció del curs 2019-2020, les places dels grups amb horari complet d’Aurora 
formaran part del procés de preinscripció, mentre que les places vacants dels dos grups amb horari 
reduït no formaran part del procés de preinscripció. En el mes de maig de 2019 les famílies d’infants 
amb horari reduït confirmaran, si és la seva voluntat, la seva continuïtat per al curs vinent (de 
manera que l’IMEB pugui calcular les vacants que hi haurà en aquests grups per curs següent). 
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La cobertura de les places vacants dels grups amb horari reduït a Aurora, a partir del mes de juny 
2019 es farà mitjançant la llista d’espera de l’escola bressol Aurora i, en el cas que no es cobreixin 
totes les places amb aquesta llista d’espera, es valorarà com cobrir-les i/o es publicaran les vacants 
dels grups amb jornada reduïda al web de les escoles bressol per a totes les famílies de la ciutat. 
 
EQUIPAMENT  
 
L’EBM Aurora s’equiparà pel que fa a mobiliari i materials com una escola de cinc aules, que son les 
aules que hi ha, malgrat una de les estances tindrà un doble ús (torn de matí i torn de tarda) i per 
tant, caldrà preveure que algun mobiliari s’haurà de doblar (el mobiliari d’ús individual com: 
casillers, penjadors, prestatgeries pels gots...).   
 
EQUIP EDUCATIU ESCOLA BRESSOL AURORA (sense incloure espai socioeducatiu) 
 
 1 Direcció 
 7 educadors o educadores assignades a l’Escola bressol 
 Total Equip educatiu: 8 professionals (2 de les quals a 2/3 de la jornada) 
 

Funció Nombre Dedicació 

Horari laboral (inclou hores 

d’atenció als infants i de 

gestió) 

Direcció 1 
Jornada 

sencera 

35 h/setmana (de 9 h a 17h 

amb 1 h de descans per dinar) 

Tutor/a grup horari complet 4 
Jornada 

sencera 

35 h/setmana (de 9 h a 17h 

amb 1 h de descans per dinar) 

Tutor/a grup pilot matí 1 2/3 de jornada 
23 h/ setmana (3 dies de 9 h a 

14h, 2 dies de 9 h a 13h)  

Tutor/a grup pilot tarda 1 2/3 de jornada 
23 h/ setmana (3 dies de 14 h 

a 19h, 2 dies de 15 h a 19h) 

Educador/a complementària 1 
Jornada 

sencera 

35 h/setmana (de 8 h a 16h 

amb 1 h de descans per dinar) 

 
Les educadores amb jornada completa fan 30 h d’atenció als infants i 5 de gestió educativa a la 
setmana. Tots els dies dinen al centre. 
 
Les educadores del grup pilot tindran 2/3 de jornada, i faran 20 h d’atenció als infants (5 dies de 9h 
a 13h) i 3 h de gestió educativa a la setmana (3 dies de 13h a 14h). Tenen dret a dinar 3 dies al 
centre, o sigui, els dies que fan horari de gestió. 
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SUPORT EDUCATIU 
 
Suport assignat als 4 grups d’horari complet: 

 Acollida matí (de 8 a 9 h): 2-3 persones, en funció del nombre d’infants d’horari complet que 
s’incorporin a l’escola entre 8 i 9 

 Alimentació i descans (de 11,30 a 15h): 4 educadores, una per cada grup amb horari complet (17,5 
hores setmanals/educadora) 

 Reforç activitat aula: 4 educadores (2,5 hores setmanals/educadora) 
 
Suport assignat al Grup de matí de 9 a 13h: 

 1 hora diària a l’estona de l’esmorzar ( total 5 hores setmanals) 
 
Suport assignat al Grup de tarda de 15 a 17h: 

 2 hores de suport diàries, de 17:00  a 19:00 (10 hores setmanals) com a acompanyament perquè la 
tutora no pot quedar sola a l’escola a càrrec d’un grup d’infants i per l’estona de berenar 
 
Suport assignat com a escola de sis grups: 

 Bossa de 8 hores mensuals de suport a l’organització. 
 
PREUS PÚBLICS 
 

 Per als grups d’horari complet de l’escola bressol Aurora, s’aplicarà la normativa i els preus públics 
d’escoles bressol, aprovats per la comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona i publicats al 
BOP en data 27 de març de 2017.  
 

 Per als grups pilot d’horari reduït (de matí o de tarda)  s’aplicarà un preu específic d’escolaritat amb 
horari reduït i un preu específic per esmorzar o berenar reforçat.  Atenent que els infants estaran 4 
hores al centre (de 9 a 13 h o de 15 a 17 h), front a les 8 hores de servei de les escoles bressol (de 
9 a 17 h) la quota d’escolaritat que es proposa per a les places amb horari reduït d’Aurora és de la 
meitat de la resta d’escoles bressol: 15,11 eur al mes per al Tram 1 i fins a 119,4 eur al mes 
per al Tram 10 (els infants amb jornada completa tenen un preus des de 30,23 eur al mes pel 
Tram 1 fins a 238,80 eur al mes pel Tram 10)  

 
 Atenent que en el decurs de la jornada d’escolaritat reduïda s’oferirà a tots els alumnes matriculats 

a aquests grups un esmorzar o un berenar reforçat (consistent en un làctic, un element ric en 
hidrats i fruita), la matriculació en aquests grups incorporarà sempre el servei d’alimentació 
(esmorzar o berenar), que es facturarà als usuaris de manera independent com a servei 
d’alimentació (tal com es fa amb la resta d’infants), a un preu públic específic per aquests grups 
(diferent del de la resta d’escoles, al ser un esmorzar o berenar més complert).  

 
 Actualment, tenim ja una escola bressol, Trinitat Nova, que per les seves especificitats i espai 

disponible té un horari reduït, inferior a la de la resta d’escoles bressol, que va de 8 a 14 h (6 hores 
de servei). Aquesta escola no ofereix dinar als infants, sinó que serveix un esmorzar reforçat similar 
al que es facilitarà als infants amb jornada reduïda d’Aurora, per tant, es proposa el mateix preu per 
Aurora del que ja tenen els infants de Trinitat Nova: 5,99 eur al mes pel Tram 1 i fins a 47,3 eur  
per al Tram 10. 
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 Per tant, el preu públic que es proposa per als grups de matí i tarda d’horari reduït a l’EBM 
Aurora, és el següent: 
 

RENDA FAMILIAR 
Menor o 
igual a A 

Entre A i B  Entre B i C  Entre C i D  Entre D i E  Entre E i F  Entre F i G  Entre G i H  Entre H i I 
Més 
gran 
que I 

TARIFA  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
QUOTA MENSUAL:  21,10   37,99   54,87   71,75   88,63   105,51   122,39   139,27   154,04   166,70  
 
 
Escolaritat  15,11   27,21   39,30   51,39   63,48   75,57   87,66   99,75   110,33   119,40  
 
Alimentació 
(esmorzar o 
berenar reforçat)  5,99   10,78   15,57   20,36   25,15   29,94   34,73   39,52   43,71   47,30  
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ESPAI FAMILIAR SOCIOEDUCATIU AURORA 
 
CONTEXT 
 
L’Ajuntament de Barcelona té el compromís d’avançar cap a un model de primera infància més 
integral, amb una oferta més àmplia i diversificada de serveis per als infants de 0 a 3 anys i les 
seves famílies. 
 
En aquest marc, en col·laboració amb l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), ha 
endegat els treballs per definir un model integral d'espais familiars municipals com a servei 
socioeducatiu per a la primera infància. Es tracta d’acordar i establir criteris i circuits per construir el 
model de manera conjunta, incorporant les diverses perspectives i serveis d'educació, salut i serveis 
socials. Així, la ciutat disposarà d'espais familiars socioeducatius amb capacitat per a donar serveis 
significatius a famílies de diferents condicions socials, econòmiques i de vulnerabilitat.  
 
De setembre a desembre de 2017, un Grup motor format per dos membres del Departament de 
Famílies i Infància de la Direcció d'lntervenció Social de l’Àrea de Drets Socials, dos membres del 
Departament d’Educació Infantil de I'IMEB, dos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i tres de 
I'IIAB, ha treballat amb una Comissió transversal formada per 25 persones provinents dels àmbits 
municipals relacionats amb l’educació, la intervenció socioeducativa i la salut de la petita infància.  
 
Aquesta Comissió Transversal ha aportat diversos continguts i perspectives a la definició del model. 
Un cop valorats els resultats per part del Grup Motor, s’han concretat els aspectes necessaris per tal 
de donar caràcter socioeducatiu a l’Espai familiar d’Aurora i desenvolupar-los en el marc d’una prova 
pilot en aquesta escola. 
 
PRINCIPI INSPIRADOR 
 
L’Espai Familiar socioeducatiu Aurora serà un servei divers i flexible que donarà resposta a les 
diferents necessitats de les famílies, incorporant la vessant d’intervenció socioeducativa.  
 
Amb aquesta finalitat, es diversificaran els serveis i els professionals per tal de poder realitzar un 
acompanyament específic a les famílies amb infants en situació de risc (Pla d’Acompanyament 
Específic). 
 
OBJECTIUS 
 

 Promoure espais d’acompanyament familiar, intercanvi i aprenentatge mutu en relació a la criança, 
tot afavorint el benestar i el creixement dels infants i les famílies.  

 Tenir cura del vincle amb l’infant, el vincle entre famílies i el vincle amb els i les professionals, 
afavorint una criança satisfactòria.  

 Fomentar el rol preventiu de l’espai familiar, disminuint l’aïllament de les famílies i afavorint la 
generació de xarxa social. 

 Involucrar a les mares i als pares des de l’inici, fomentant una intervenció que incorpori la 
perspectiva de gènere per treballar la coresponsabilitat en les cures i criança dels seus fills i filles. 

 Realitzar un acompanyament singularitzat de les famílies en situació de risc, facilitant la seva 
participació satisfactòria i plena en els serveis i activitats.  
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DESTINATARIS 
 
Famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys del districte de Ciutat Vella, garantint la inclusió de famílies 
amb major nivell de risc per situacions desfavorables, derivades pels Serveis Socials. En aquest 
sentit, es reservarà fins un 33% de les places de cada grup per a famílies derivades pels Serveis 
Socials. 
 
CAPACITAT 
 
SERVEI NOMBRE 

GRUPS 

PLACES / 

GRUP 

PLACES 

RESERVADES/ 

GRUP 

TOTAL PLACES 

 

NADONS EN FAMÍLIA 

 

2 

 

12 

 

4 

 

24 

 

ESPAI FAMILIAR 

 

3 

 

15 

 

5 

 

45 

 

CAPACITAT  

 

69 

 
SERVEIS BÀSICS 
 
El calendari de l’espai familiar serà el mateix que el de l’escola bressol, de setembre a mitjans de 
juliol. 
 

1. Grup “Nadons en família” per a famílies amb infants entre 0 i 9-10 mesos.  
 
S’oferirà un programa en horari de matí i un programa en horari de tarda, cadascun amb 1 sessió 
(2,5 h/setmana). Cada grup estarà format per 12 mares i/o pares amb el seu nadó.  
És un espai privilegiat per poder observar els nadons. Ells són el centre d’atenció de les mirades de 
les seves mares, pares i també dels altres adults que hi són presents. S’observen els avenços que 
van fent setmana a setmana. 
 
Els i les professionals ajuden a crear un clima de confiança per compartir vivències i experiències en 
relació a la criança, promovent l’ajuda mútua. És un espai de conversa que convida a pensar, a 
sentir i a compartir. 
 

2. Grups d’Espai Familiar per a famílies amb infants entre 9-10 mesos i 3 anys. 
 
S’oferiran 3 grups d’Espai Familiar, dos en horari de matí i un en horari de tarda. Cada grup 
realitzarà dues sessions setmanals de 2,5 hores per setmana (5h/setmana en total), flexibilitzant 
l’oferta per a les famílies en situació de risc. Els grups faciliten l’establiment de vincles, la 
socialització dels infants i permeten observar la seva evolució. 
 
Els i les professionals ajuden a crear un clima de confiança per compartir vivències i experiències en 
relació a la criança, promovent l’ajuda mútua. 
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Les sessions tindran una seqüència flexible, que incorporà l’acollida, l’estona de joc i observació, 
l’estona de tertúlia i el ritual de comiat. 
 
Davant d’una situació de tensió, de malestar, els i les professionals oferiran un espai individual 
reservat a la famílies per a expressar i tractar la seva situació i els seus neguits. 
 
Es important preveure una estona de preparació i tancament de cada sessió amb els grup de 
famílies, amb espais pels professionals més enllà de l’atenció directa. 
 

3. Suport a les cures bàsiques d’higiene, alimentació i son de l’infant adreçat a les famílies en 
situació de risc derivades per serveis socials. 
 
Es definirà un Pla d’acompanyament específic, que inclogui com a objectius el suport en 
l’aprenentatge d’habilitats de criança relacionades amb la higiene, l’alimentació i la son. 
 

4. Suport emocional individual i familiar, si s’escau,  per a famílies en situació de risc 
El Pla d’Acompanyament Específic acordat,  podrà incloure la possibilitat de fer un treball terapèutic 
individual i/o familiar que possibiliti la millora de la capacitat psicològica i emocional per a  
l’abordatge de les dificultats i mancances en relació a la criança. 
 
CIRCUITS DE DERIVACIÓ I ACCÉS 
 
La coordinació i el treball en xarxa entre professionals de l’àmbit de la petita infància del  territori 
serà essencial, preveient un espai i temps que ho possibilitin. El circuit de derivació serà circular, des 
dels CAP i els Serveis Socials (i altres recursos) vers els espais familiars i viceversa, en cas que es 
detectin casos susceptibles de ser derivats.  
 
Es vol potenciar el rol dels Centres d’Atenció Primària de salut en la detecció i derivació de les 
famílies i reforçar l’estratègia de prescripció/ recomanació social cap a l’Espai familiar. 
 
Caldrà anar més enllà de la derivació, acompanyant de forma singular a partir d’un protocol 
d’actuació comú.  
 
PROFESSIONALS 
 
Es proposa enriquir la complementarietat de mirades en l’equip de professionals amb perfils amb 
una vessant social, que tinguin una formació específica i certa especialització en l’acompanyament 
de famílies en l’àmbit 0-3.  
 
L’equip estarà format per: 
 

 2 educadors/es d’escola bressol adscrit a l’IMEB amb un horari de 35 hores setmanals (4 matins de 
9,30 a 14 h, un matí de 9 a 14h i 4 tardes de 15 a 18 h) dedicades 20 h d’atenció directa a infants i 
família (assistiran a totes les sessions dels grups, tant de nadons en família com dels espais 
familiars 2 grups nadons*2,5h/grup*1 sesió set +3 grups espais familiars*2,5 h/sessió*2 
sessions/setm=20 h/setmana), 8 h d’obertura i tancament de les sessions (1h/sessió, 2 sessions de 
nadons i 6 d’espais familiars=8), 2h de reunió d’equip, 3h de coordinació amb altres serveis, 1h de 
gestió administrativa, 1 h de formació.  
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 1 educador/a social amb un horari de 37,5 hores setmanals que serà personal adscrit a la Direcció 

d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Professionals de suport assignats per la Direcció d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Barcelona: 
 

 Psicòleg amb una dedicació de 4 h/setmanals 
 

 Treballador/a Familiar amb una dedicació setmanal a cada espai familiar de 7,5 h/setmanals (3 dies 
de 12 a 14:30) 
 
La interdisciplinarietat de l’equip garanteix la intervenció socioeducativa i enriqueix  la mirada vers 
cada família.  
 
ESPAIS 
 
Es dissenyaran els espais per donar resposta a la diversitat de serveis i necessitats. L’Espai Familiar 
Aurora disposarà, a més dels espais comuns de l’Escola Bressol Aurora de: 
 
 Espai de joc ampli, diferenciat de la sala de tertúlia però preservant la comunicació visual i 
l’accés directe 
 Sala de tertúlia amb office per a que es pugui cuinar 
 Espai per l’atenció individual i de reunions  
 Lavabo per infants amb banyera per a nadons i amb canviador 
 
PREU PÚBLIC 
 
L’Ajuntament estableix cada any un preu públic mensual.  
Actualment el preu públic mensual és de 22,70 €.  
Aquest preu es calcula en relació al preu d’escolaritat de les escoles bressol i a les hores d’atenció 
setmanal ofertades. 
El mes de setembre i juliol el servei es presta durant dues setmanes i el preu és el 50% del preu 
mensual (11,35 euros). 
Els usuaris d’aquest servei han d’ingressar el corresponent preu públic mensual al compte bancari 
que els facilita l’IMEB, abans de l’inici de l’activitat. 
 
 


