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ACORD d’aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 
2020-2021 a les Llars d’Infants i Escoles Bressol públiques de la ciutat de Barcelona i de la com-
posició inicial de grups i a les places autoritzades. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties 
i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió. 

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC Núm. 4852 – 29.3.2007), modificat 
pel Decret 31/2019, de 5 de febrer (DOGC núm. 7805, de 7.2.2019). La Disposició addicional sisena 
del Decret 75/2007, relativa a les competències del Consorci d’Educació de Barcelona, disposa que 
l’assignació de funcions que es fa al Departament d’Educació, als seus serveis territorials i als ajun-
taments, s’entenen fetes al Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb la Llei 22/1998, de 30 
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de cons-
titució i aprovació dels seus estatuts. Així mateix, estableix que el Consorci d’Educació de Barcelona 
desenvoluparà normativa específica en matèria d’escolarització, per tal d’adaptar el procés a la 
realitat i especificitats de la ciutat de Barcelona. 

Vista la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció 
i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en 
els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021. (DOGC 8078 - 
5.3.2020) 

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, que estableix al seu article 9 les mesures 
de contenció a l’àmbit educatiu i de la formació, suspenen l’activitat educativa presencial a tots els 
centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyaments contemplats a l’article 3 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, inclòs l’ensenyament universitari, així com qualsevol 
altre activitat educativa o de formació impartides en altres centres públics o privats i a la seva dis-
posició addicional tercera, la suspensió dels terminis administratius. 

Vista la Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives 
d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-
CoV-2, que estableix el tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de 
Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l’integren d’acord amb l’article 51 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del 
centre o servei i el seu sistema de finançament.  
 
Ateses les competències que li atorga l'article 10 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 
de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, i en el seu article 3,2j) on s'estableix 
que el Consorci és competent en l'aplicació a Barcelona de la normativa de matriculació d'alumnes 
i qualsevol altra anàloga que necessiti una adaptació específica per a la ciutat de Barcelona, el Con-
sell de Direcció, a proposta de la presidència,  

ACORDA: 

1. Aprovar la resolució sobre preinscripció i matrícula d’alumnat a les escoles bressol i llars d’in-
fants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2020-2021 que s’incorpora com 
ANNEX A al present acord i autoritzar a la gerència del Consorci a completar l’esmentada reso-
lució amb les dates definitives en funció de l’aixecament de l’estat d’alarma, la suspensió dels 
terminis i els criteris que pugui fixar el Departament d’Educació.   
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2. Aprovar la composició inicial de grups i places autoritzades per al curs 2020-2021 a les Llars 
d’Infants i Escoles Bressols públiques de la ciutat de Barcelona que s’incorporen com ANNEX B 
al present acord. 

3. Comunicar a cadascun de centres públics que imparteixen els ensenyaments esmentats la cor-
responent composició inicial de grups. 

4. Autoritzar a la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona a ajustar l’oferta prevista en 
aquest document a les necessitats que es poguessin detectar abans de la publicació de la ma-
teixa. 

 

Barcelona, 21 d’abril de 2020 
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ANNEX A – RESOLUCIÓ 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 2020-2021. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties 

i els criteris a què s'ha d'ajustar el procediment d'admissió. 

El Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007), modificat pel Decret 10/2012, 

de 31 de gener (DOGC núm. 6058, de 2.2.2012), estableix el procediment d'admissió de l'alumnat 

als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

La Disposició addicional sisena del Decret 75/2007, de 27 de març, abans esmentat, relativa a les 

competències del Consorci d'Educació de Barcelona, disposa que l'assignació de funcions que es 

fa al Departament d'Educació, als seus serveis territorials i als ajuntaments, s'entenen fetes al 

Consorci d'Educació de Barcelona, d'acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució i aprovació dels 

seus estatuts. Així mateix, estableix que el Consorci d'Educació de Barcelona desenvoluparà nor-

mativa específica en matèria d'escolarització, per tal d'adaptar el procés a la realitat i especifici-

tats de la ciutat de Barcelona. 

Vista la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscrip-

ció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, 

en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC Núm. 

8078 - 5.3.2020). 

Vist l’acord del Consell de Direcció de 21 d’abril que aprova la present resolució i autoritza a la 

gerència a completar-la per adequar-la a les dates de la resolució aprovada pel departament 

d’ensenyament, signar-la i publicar-la. 

De conformitat amb el que disposa la normativa citada i per tal de completar la regulació dels pro-

cessos d'admissió de l'alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciu-

tat de Barcelona per al curs 2020-2021. 

Resolc: 

— 1 Àmbit d'aplicació 

Aquest Acord s'aplica a l'admissió de l'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat 

pública de la ciutat de Barcelona en els ensenyaments de primer cicle d'educació infantil. 

— 2 Òrgan de garantia en el procés d'admissió 

Als efectes de garantir el compliment de les normes sobre admissió de l'alumnat i promoure la 

participació dels diferents sectors de la comunitat educativa es crea la comissió de garanties d'ad-

missió a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona, amb la 

composició següent: 

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació, a proposta del/de la cap de la Inspecció 

d'Educació del Departament d'Ensenyament a la ciutat de Barcelona. 

 

- Vicepresidència, exercida per la Direcció de Centres educatius municipals. 
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- El/la secretari/a del Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

- Un/a tècnic/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona a 

proposta del Director de l’Àrea de Servei d’Educació i Territori. 

- El/La Cap del Servei d'Educació Infantil de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. 

- 1 representant tècnic/a de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. 

- 1 representant tècnic/a de l'equip d'atenció a l'alumnat d'especials necessitats de l'Institut Muni-

cipal d'Educació de Barcelona. 

- 1 membre dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Edu-

cació de Barcelona. 

- 1 director/a d'un centre públic municipal, a proposta de l'Institut Municipal d'Educació de Barce-

lona. 

- 1 director/a d'un centre públic del Departament d' Ensenyament, a proposta de la Direcció d'Ac-

ció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona. 

- 1 representant de pares i mares de centres públics, a proposta de les federacions representati-

ves del sector. 

- 1 membre del consell escolar de centre públic en representació del professorat, a proposta dels 

sindicats més representatius del sector. 

La gerent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenarà els membres de la comissió. 

— 3 Àrees d’influència 

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili al centre, l'àrea d'influència de les es-

coles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona serà el districte munici-

pal on està ubicat el centre, llevat dels centres relacionats a l'annex 1, que tindran una àrea d'in-

fluència específica. 

— 4 Preinscripció 

a) La preinscripció per al curs 2020-2021 podrà realitzar-se indistintament per via telemàtica 
mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona o per via presencial a les es-
coles bressol i llars d’infants. 

b) Criteris a efectes del barem: 
 

Criteris generals: 

 Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors 
legals que hi treballen. 40 punts 

 

 Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de tre-
ball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet ( en el sentit de guarda 
legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies). 
 

- Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts 
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- Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència 
del centre. 10 punts 

- Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts 
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en considera-

ció en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i 
aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts. 

 

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça 

que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb 

un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant). 

 Renda anual de la unitat familiar. 
Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda ga-

rantida de ciutadania. 

 Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o 
superior al 33%. 10 punts  

Criteris complementaris: 

 Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. 15 punts.  
 

c) Per tal de donar compliment a l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, els usuaris únicament hauran 
d’aportar la documentació dels criteris de preinscripció al·legats que l’Ajuntament no pu-
gui comprovar al padró o interoperar amb la Generalitat de Catalunya. 
 

d) En conseqüència, les famílies que només al·leguin el domicili  i/o la possessió dels carnets 
de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Cata-
lunya podran fer la inscripció totalment telemàtica, sense necessitat d’anar al centre i si 
opten per fer la preinscripció via presencial tampoc caldrà que aportin la documentació 
acreditativa d’aquests criteris.  
 

e) Les famílies que al·leguin situacions que no poden ser comprovades directament per l’ad-
ministració podran també fer la preinscripció per via telemàtica, però hauran de presen-
tar la documentació acreditativa presencialment a l’escola bressol o llars d’infants esco-
llida en primera opció. Aquestes situacions són les següents: 

 

- Carnets de família nombrosa o monoparental emesos per altres comunitats autòno-
mes. 

- Certificats de discapacitats emesos per altres comunitats autònomes o discapacitat 
per reconeixement d’una pensió de la Seguretat Social. 

- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania. 

- Documentació per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/tu-
tora. 

 

En aquests casos les famílies hauran de presentar l’original de la documentació en el ter-

mini de presentació de les sol·licituds de preinscripció a excepció de les famílies que facin 

la sol·licitud per via telemàtica l’últim dia. Aquestes podran presentar la documentació un 



 

 

7 

dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Els docu-

ments presentats han d’estar vigents en el període de presentació de les sol·licituds i no 

podran tenir una data posterior al període de finalització de presentació de les sol·licituds. 

Si aquestes famílies opten per la via presencial hauran de portar aquesta documentació 

directament a l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció dins del termini de 

presentació de les sol·licituds de preinscripció. 

f) Al formulari de preinscripció s’incorpora una declaració responsable conforme són certes 
les dades que es fan constar i que s’ha presentat cap sol·licitud en cap altra escola bressol 
ni llar d’infants pública de Barcelona. La falsedat o frau en les dades al·legades o en la do-
cumentació aportada, comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin corres-
pondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció. 

 

g) En el cas d’haver obtingut plaça, en el moment de la matrícula caldrà presentar al centre 
tant l’original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, i el DNI de la 
persona sol·licitant ( pare, mare, tutor o tutora) o, si la persona és estrangera, la targeta 
de residència on consta el NIE o el passaport. La targeta sanitària també es podrà presen-
tar a la matrícula en el cas d’haver obtingut plaça. 

 

— 5 Calendari de preinscripció i matrícula  

El calendari de preinscripció i matrícula per a escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública 

de la ciutat de Barcelona per al curs 2020-2021 està condicionat al que estableixi el Departament 

d’Educació. 

— 6 Sorteig públic 

Per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixin en aplicar els criteris de prioritat, s'as-

signa aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es fa públic amb la relació bare-

mada de sol·licituds. En la data indicada a l'article 5 d'aquesta resolució, a les 11:30 h, a la sala 

d'actes de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Plaça Espanya, 5) s'efectuarà el sorteig pú-

blic per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds. 

Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat, que inclou l'assignació de nú-

mero aleatori i el sorteig, sigui raonablement equiprobable, s'utilitza el procediment següent: 

d'una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es reintrodu-

eix la bola després de cada extracció. Així s'obtenen les xifres primera, corresponent a les cente-

nes de milió, segona, corresponent a les desenes de milió, fins a la novena, corresponent a les uni-

tats, d'un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest número es divideix pel nombre 

total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número se-

güent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent. 

— 7 Preinscripció en un mateix centre de primer cicle d'educació infantil de germans nascuts el 

mateix any 

Les preinscripcions de dos o més germans nascuts el mateix any que demanin plaça per a una ma-

teixa escola en ensenyaments de primer cicle d'educació infantil, hauran de marcar la correspo-

nent casella en el full de preinscripció. El fet de marcar aquesta casella no dóna dret en la fase ini-

cial a cap tracte preferencial ni a puntuació addicional. Un cop realitzat el sorteig que preveu la 
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normativa vigent per desfer situacions d'empat, només en el cas que algun dels germans nascuts 

el mateix any obtingui plaça, automàticament s'assignarà plaça a la resta. 

—8 Escolarització d'alumnat amb sordesa 

Per tal d'afavorir l'agrupament en centres dotats de recursos addicionals que permetin el seu 

desenvolupament i integració, l'alumnat que pateix sordesa podrà ser escolaritzat en els centres 

de referència que es relacionen a l'annex 2. 

— 9 Escolarització d'infants de mares que estan al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona 

S'estableix l'EBM Cobi com a centre de referència per atendre infants de mares que estan al Cen-

tre Penitenciari de Dones de Barcelona (C. Doctor Trueta, 76-98) a través del conveni entre l’IMEB 

i el centre penitenciari. 

Per al curs 2020-2021 una reserva inicial de 7 places. En el cas que no quedin cobertes a l'inici del 

curs escolar, es posaran a disposició de les famílies en llista d'espera d'aquest mateix centre. Si 

durant el curs escolar es produeix una baixa de l'escola bressol d'un infant d’una mare del centre 

penitenciari, es donarà prioritat per cobrir aquesta vacant a un altre nen o nena del mateix centre 

penitenciari, sempre que sigui del mateix nivell. Quan aquesta vacant no sigui ocupada es posarà 

a disposició de les famílies en llista d'espera. 

— 10 Escolarització d'infants amb greus discapacitats 

Per tal d'afavorir l'atenció d'infants amb greus discapacitats i/o greus necessitats d'atenció sanità-

ria, s'estableix l'EBM Trencadís com a centre de referència, dotat amb equipament i recursos addi-

cionals en el marc de l'escola inclusiva. 

La seva àrea d'influència, per als infants que requereixin d'aquest suport intensiu, serà tota la ciu-

tat de Barcelona. 

Les famílies d'aquests infants han de realitzar preinscripció a l'escola bressol del seu dis-

tricte/barri, i hauran d'adreçar-se a l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) del 

seu districte perquè valori la conveniència o no, d'emetre informe susceptible de NEE recomanant 

escolaritat a l'EBM Trencadís. 

L'assignació de plaça d'infants amb greus discapacitats a l'EBM Trencadís, la realitzarà la Comissió 

de Garanties d'Admissió a partir dels certificats de discapacitat, de l'informe de l'EAP i d'altres in-

formes de valoració, ja siguin mèdics, neurològics o psicològics, que es precisin. És per aquest mo-

tiu que el full de sol·licitud de preinscripció d'aquestes places no es presentarà a l'EBM Trencadís. 

—11 Escola Bressol Nova Germanetes (nom provisional) 

L’escola de nova creació Germanetes oferirà per a la preinscripció del curs 2020-2021 les places 

dels 5 grups amb horari complet. La presentació de les sol·licituds podrà realitzar-se per via tele-

màtica o presencialment. Si es fa  presencial el lloc de presentació serà a l’escola bressol L’Arbret 

de l’Eixample ( Av. de Roma, 102). 

Les places dels dos grups amb horari reduït matí ( de les 9h a les 13h) i tarda ( de les 15h a les 19h) 

no formaran part del procés de preinscripció. 

—13 Gestió de la llista d’espera de les escoles bressol 
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Quan un centre té llista d’espera i es produeix una vacant s’informarà al primer de la llista d’espera 

mitjançant un SMS al telèfon mòbil indicat, o per qualsevol altre mitjà que l’Ajuntament consideri 

oportú. La no resposta a l’avís durant la setmana posterior al seu enviament o la renúncia expressa 

de la família a la plaça vacant suposarà la baixa de la sol·licitud a la llista d’espera o llistes d’espera 

de les quals forma part i s’oferirà la plaça vacant al següent de la llista d’espera. La gestió d’aquestes 

llistes d’espera és responsabilitat del centre. 

Les sol·licituds acreditades com a NEE , és a dir amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% 

o be amb informe de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), podran accedir a una plaça 

vacant de l’escola bressol demanada si aquesta ja té exhaurida la llista d’espera de preinscripció i  

no ha cobert les places de NEE en el període de preinscripció. 

Disposició transitòria 

En el cas de posada en funcionament d'una nova escola bressol o llar d'infants al llarg del curs 

2019-2020, les places vacants de què disposi el centre s'oferiran a les famílies en llista d'espera 

dels centres del mateix districte on estigui ubicada la nova escola, seguint l'ordre de puntuació 

atorgat en el procés de preinscripció. 

Disposició final 

Contra aquest Acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós admi-

nistratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos, comp-

tats a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposa l'article 46.1 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa. 

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el 

termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els 

articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (BOE núm.236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'a-

gost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 

núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 

seus interessos. 

Barcelona, 21 d’abril de 2020 

 

 

 

Mercè Massa Rincon 

Gerent 
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ANNEX 1 - Centres amb una àrea d'influència específica 

 

Escola Bressol Municipal Aurora (08073338) ubicada al carrer Aurora, 24 i l’Escola Bressol Munici-

pal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la zona d'influència d'ambdues serà, 

a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre for-

mat entre ronda de Sant Pau- carrer del Parlament- Avinguda del Paral·lel. També la zona del dis-

tricte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre  avinguda del Paral·lel- carrer de 

Radas- Plaça dels Ocellets- carrer de Blai. Carrer d’en Fontrodona- carrer de Vila i Vilà – carrer de 

Josep Carner- plaça de les Drassanes – avinguda del Paral·lel. 

Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria 

Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte 

d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer Sant Quintí- carrer de la Torre Vélez- 

carrer del Xiprer- carrer d'Escornalbou-Passeig de Maragall-Carrer de Sant Antoni Maria Claret. 

Escola Bressol Municipal Can Bacardí (08065226), ubicada a Travessera de les Corts, 94; la seva 

àrea d'influència serà a més del districte de Les Corts, la zona del districte de Sants-Montjuïc deli-

mitada pel perímetre format entre el carrer de la Riera Blanca- carrer de Ventura Plaja- carrer de 

Sugranyes- carrer de Sants-Rambla del Brasil- Avinguda de Madrid- carrer de Sants. 

Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva 

àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrcega 

compresos entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia. 

Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influèn-

cia serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel 

perímetre format per Via Augusta-Riera cassoles– Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de 

Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – 

Carrer de Còrsega – Carrer de Casanovas. 

Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea 

d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada 

pel perímetre format per la Ronda de Dalt- Passeig Torras i Bages-Passeig de Santa Coloma- Avin-

guda Meridiana. 

Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influèn-

cia serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel 

perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - 

Carrer d'Aragó i la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de 

Numància- carrer de Sentmenat i carrer de Berlín. 

Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea 

d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó. 

Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'in-

fluència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Ar-

gentina, pertanyents al districte de Gràcia. 
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Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín , 15; la 

seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Grà-

cia delimitada pel perímetres format per: a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Go-

mis – Carrer de Jardins Manuel Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 162). b) 

banda muntanya : Carrer de Collserola – Carrer August Font-Carretera de les Aigües – Carrer de 

Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron. 

Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva 

àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimi-

tada pel perímetre format pel carrer Roger de Flor- Carrer Pujades- Avinguda Meridiana i carrer 

Almogàvers. 

Llar d'Infants El Vuit, ubicada a la Via Trajana, 24; segons Resolució de 17 de març de 2009 de la 

Direcció general competent del Departament d'Ensenyament, la seva àrea d'influència serà, a més 

del districte de Sant Martí, els habitatges del barri de Via Trajana situats al municipi de Sant Adrià 

de Besòs. 

Escola Bressol Municipal Galatea (08070921), ubicada a l'Av. Vallcarca, 229; la seva zona d'influèn-

cia serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perí-

metre format entre la Ronda de Dalt - Carrer d'Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath – 

Carrer de la Mare de Déu dels Àngels i carrer General Mendoza. 

Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influèn-

cia serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel 

perímetre format pel Carrer de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell. 

Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva 

àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi de-

limitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta – Riera Cassoles – Carrer de Guillem Tell 

– Via Augusta – Carrer de Calvet– Avinguda Diagonal. 

Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influèn-

cia serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perí-

metre format entre el carrer Sardenya-carrer Providència- carrer del secretari Coloma-Travessera 

de Gràcia. 

Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol 

Municipal Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a 

més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre for-

mat entre el Carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris. 

Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea 

d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perí-

metre format pel carrer Sardenya- la Ronda del Guinardó - Carrer de Thous - Plaça de la Font Cas-

tellana i l' Av. de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó. 
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ANNEX 2 - Centres de referència per a l'escolarització d'alumnat amb sordesa 

 

Districte Escoles bressol  

Ciutat Vella EBM Carabassa (08068771) 

Eixample EBM El Roure (08072723) 

 EBM Barrufets (08046323) 

Sants-Montjuïc EBM Pau (08047029) 

 EBM Forestier* (08046918) 

Sarrià-Sant Gervasi EBM Can Caralleu (08072693) 

Gràcia EBM Gràcia (08064261) 

Horta-Guinardó EBM Sant Genís (08068641) 

 EBM Albí (08073302) 

Nou Barris EBM Pla de Fornells (08071913) 

 EBM Can Dragó (08072929) 

Sant Andreu EBM Manigua (08068987) 

 EBM Les Quatre Torres (08064568) 

Sant Martí EBM La Farinera (08066693) 

 EBM Diagonal Mar (08072735) 

 

*Agrupament en modalitat bilingüe (llengua de signes i llengua oral) 

 

ANNEX B – COMPOSICIÓ DE GRUPS I PLACES LLARS D’INFANTS I ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES A 

LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

Capacitat  Llars d’Infants curs 2020-2021 

 

   
Unitats 

 
Capacitat 2020-2021 

Codi DM Centre <1 1 any 2 anys Total   <1 1 any 2 anys total 

08047856 03 

Llar d'infants La 

Gavina 
0 2 2 4  0 20 28 48 

08047844 08 

Llar d'infants 

L'Airet 
1 4 3 8  7 40 54 101 
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  Capacitat  EBM curs 2020-2021 

          

  Unitats Capacitat  2020-2021 

          

Districte Escola 
G0 G1 G2 TOTAL G0 G1 G2 TOTAL 

I. Ciutat Vella AURORA 1 2 2 5 8 24 38 70  

I. Ciutat Vella CADÍ 1 1 1 3 8 12 19 39 

I. Ciutat Vella CANIGÓ 1 2 2 5 7 21 28 56 

I. Ciutat Vella CARABASSA 1 3 2 6 8 36 39 83 

I. Ciutat Vella LA MAR  1 2 2 5 7 20 36 63 

I. Ciutat Vella MONT TÀBER 1 3 2 6 7 35 38 80 

I. Ciutat Vella PORTAL NOU 1 2 2 5 7 23 38 68 

I. Ciutat Vella PUIGMAL 1 2 2 5 8 25 40 73 

II. Eixample BARRUFETS 1 2 2 5 8 26 40 74 

II. Eixample 
CASA DELS 

NENS 
1 3 2 6 8 38 39 85 

II. Eixample EL ROURE  1 3 2 6 8 38 39 85 

II. Eixample 
EL TREN DE 

FORT PIENC 
1 2 2 5 7 24 38 69 

II. Eixample 
ELS TRES 

TOMBS 
1 3 3 7 8 38 59 105 

II. Eixample GERMANETES 1 3 3 7 8 41 55 104* 

II. Eixample LA FASSINA 2 4 4 10 15 52 80 147 

08047868 09 

Llar d'infants El 

Mar 
0 3 2 5  0 27 32 59 

08049233 10 

Llar d'Infants 

Cascavell 
1 3 2 6  7 30 36 73 

08047671 10 

Llar d'infants El 

Vuit 
1 1 2 4  7 10 36 53 

TOTAL   5 centres 3 13 11 27  21 127 186 334 
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II. Eixample 
L'ARBRET DE 

L'EIXAMPLE 
1 3 2 6 8 39 40 87 

II. Eixample 
LEONOR SER-

RANO 
1 2 3 6 8 26 54 88 

II. Eixample LONDRES 1 2 2 5 7 26 38 71 

III. Sants-Mont-

juïc 
BELLMUNT 1 2 2 5 8 25 38 71 

III. Sants-Mont-

juïc 
COLLSEROLA 1 2 3 6 8 22 54 84 

III. Sants-Mont-

juïc 
EL COTXET 1 3 2 6 7 35 37 79 

III. Sants-Mont-

juïc 
EL FIL 1 3 2 6 8 38 39 85 

III. Sants-Mont-

juïc 
EL TIMBAL 1 3 2 6 7 38 38 83 

III. Sants-Mont-

juïc 
FORESTIER 1 2 2 5 7 26 40 73 

III. Sants-Mont-

juïc 
GUINBÓ 1 3 2 6 8 36 36 80 

III. Sants-Mont-

juïc 
L'ESQUIROL 1 2 2 5 8 25 40 73 

III. Sants-Mont-

juïc 
NIC 1 3 2 6 7 38 38 83 

III. Sants-Mont-

juïc 
NIU D’INFANTS 1 2 2 5 8 24 39 71 

III. Sants-Mont-

juïc 
PAU 1 2 3 6 8 26 54 88 

IV. Les Corts CAN BACARDÍ 1 2 2 5 8 24 38 70 

IV. Les Corts CAN BRUIXA 1 2 2 5 8 24 39 71 

IV. Les Corts CAN NOVELL 1 2 3 6 8 26 54 88 

IV. Les Corts XIROI  1 3 2 6 8 39 40 87 

V. Sarrià-Sant 

Gervasi 
CAN CANET 1 3 2 6 8 36 36 80 

V. Sarrià-Sant 

Gervasi 
CAN CARALLEU 1 3 2 6 8 39 40 87 

V. Sarrià-Sant 

Gervasi 
EL PUTGET 1 3 2 6 8 39 40 87 
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V. Sarrià-Sant 

Gervasi 

EL TRAMVIA 

BLAU 
1 2 3 6 8 26 54 88 

V. Sarrià-Sant 

Gervasi 
LA PUPUT 1 3 2 6 8 39 40 87 

V. Sarrià-Sant 

Gervasi 
L'ORENETA 1 2 2 5 8 24 40 72 

VI. Gràcia CASPOLINO 1 3 2 6 8 39 40 87 

VI. Gràcia EL GAT NEGRE 1 3 2 6 8 38 38 84 

VI. Gràcia ENXANETA 1 4 4 9 8 52 80 140 

VI. Gràcia GALATEA 1 2 3 6 8 26 54 88 

VI. Gràcia GRÀCIA 1 3 2 6 8 37 37 82 

VI. Gràcia LA FONTANA 1 1 1 3 7 10 18 35 

VI. Gràcia PETIT UNIVERS 1 3 2 6 8 39 40 87 

VI. Gràcia SANT MEDIR 1 3 2 6 8 39 40 87 

VI. Gràcia TRENCADÍS  1 2 2 5 8 26 38 72 

VII. Horta-Gui-

nardó 

ALBÍ  
1 3 2 6 8 39 40 87 

VII. Horta-Gui-

nardó 

CARGOL 
1 2 2 5 8 20 31 59 

VII. Horta-Gui-

nardó 

GUINARDÓ 
1 2 3 6 8 26 54 88 

VII. Horta-Gui-

nardó 

L'ARBOÇ 
1 2 2 5 7 20 36 63 

VII. Horta-Gui-

nardó 

L'ARQUET 
1 2 2 5 8 26 38 72 

VII. Horta-Gui-

nardó 

L'HARMONIA 
1 3 2 6 8 39 39 86 

VII. Horta-Gui-

nardó 

LLAR D'IN-

FANTS 
1 3 2 6 8 39 40 87 

VII. Horta-Gui-

nardó 

MARINA 
1 4 4 9 8 52 80 140 

VII. Horta-Gui-

nardó 

MONTSERRAT 
1 2 2 5 8 25 40 73 

VII. Horta-Gui-

nardó 

SANT GENÍS 
1 3 2 6 8 35 39 82 

VII. Horta-Gui-

nardó 

TRES TURONS 
1 3 2 6 8 39 40 87 
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VII. Horta-Gui-

nardó 

TRIS-TRAS 
1 2 2 5 8 22 36 66 

VII. Horta-Gui-

nardó 

VALLDAURA 
1 2 2 5 7 26 40 73 

VII. Horta-Gui-

nardó 

XARLOT 
1 2 2 5 7 23 38 68 

VIII. Nou Barris AQÜEDUCTE 1 3 2 6 7 36 39 82 

VIII. Nou Barris CAN DRAGÓ 1 2 3 6 8 26 54 88 

VIII. Nou Barris CIUTAT DE MA-

LLORCA 
1 2 2 5 8 23 40 71 

VIII. Nou Barris COLOMETA 1 3 2 6 8 39 40 87 

VIII. Nou Barris EL TORRENT 1 2 2 5 7 24 38 69 

VIII. Nou Barris EL VENT 1 2 2 5 8 26 40 74 

VIII. Nou Barris LA MUNTANYA 1 3 2 6 8 36 39 83 

VIII. Nou Barris L'ARGIMON 1 2 2 5 7 24 40 71 

VIII. Nou Barris NENES I NENS 1 2 2 5 8 25 40 73 

VIII. Nou Barris PLA DE FOR-

NELLS 
1 3 2 6 8 35 39 82 

VIII. Nou Barris RALET 1 3 2 6 7 37 38 82 

VIII. Nou Barris TRINITAT 

NOVA 
0 1 1 2 0 13 20 33 

VIII. Nou Barris TURÓ 1 3 2 6 8 37 39 84 

IX. Sant Andreu EL CAMINET 

DEL BESÒS 
1 2 2 5 8 23 38 69 

IX. Sant Andreu EL PALOMAR 1 2 2 5 7 24 36 67 

IX. Sant Andreu EL PARC DE LA 

PEGASO 
1 3 2 6 7 37 40 84 

IX. Sant Andreu EL TREN  1 4 4 9 8 48 78 134 

IX. Sant Andreu ELS PATUFETS 

DE NAVAS 
1 3 2 6 8 39 40 87 

IX. Sant Andreu ICÀRIA 1 2 3 6 8 25 54 87 

IX. Sant Andreu LA FILADORA 1 4 4 9 8 52 80 140 

IX. Sant Andreu LA MORERA 1 3 2 6 8 39 40 87 
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IX. Sant Andreu LES QUATRE 

TORRES 
1 3 2 6 8 36 39 83 

IX. Sant Andreu MANIGUA 1 3 2 6 8 39 40 87 

X. Sant Martí CAMP DE 

L'ARPA 
1 2 3 6 8 25 54 87 

X. Sant Martí COBI 1 4 4 9 8 52 80 140 

X. Sant Martí DIAGONAL 

MAR 
1 4 4 9 8 52 80 140 

X. Sant Martí DOLORS CA-

NALS 
1 4 4 9 8 52 80 140 

X. Sant Martí EL BRESSOL 

DEL POBLENOU 
1 3 2 6 8 37 38 83 

X. Sant Martí EL CLOT DE LA 

MEL 
1 3 2 6 8 39 40 87 

X. Sant Martí EL GRONXA-

DOR  
1 3 2 6 8 35 39 82 

X. Sant Martí EL PETIT PRÍN-

CEP 
1 3 2 6 8 39 40 87 

X. Sant Martí EL XALET DE LA 

PAPERERA 
1 2 2 5 8 23 38 69 

X. Sant Martí ESQUITX 1 2 2 5 7 20 36 63 

X. Sant Martí JÚPITER 1 3 2 6 8 39 40 87 

X. Sant Martí LA FARINERA 1 3 3 7 7 39 57 103 

X. Sant Martí LA MAR XICA 1 2 2 5 8 24 38 70 

X. Sant Martí LA VERNEDA 

DE SANT MARTÍ 
1 3 2 6 7 36 39 82 

X. Sant Martí L'ALIANÇA 1 2 3 6 8 26 54 88 

X. Sant Martí L'ESTACIÓ 1 3 2 6 7 39 40 86 

X. Sant Martí MARGALLÓ  1 3 2 6 8 36 39 83 

TOTALS 102 264 231 597 791 3.286 4.431 8.508 

          

(*) L'EBM Germanetes té 5 grups amb horari sencer i dos grups mixtos (G1+G2) amb horari reduït. Un en horari de matí i un 

altre en horari de tarda. Les places d'aquests dos grups no formaran part del procés de preinscripció per al curs 2020-2021.  
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