
Preinscripció per al curs 2019-2020 a les escoles bressol 
municipals i a les llars d’infants públiques de Barcelona

Presentació de sol·licituds: del 9 de maig al 22 de maig, ambdós inclosos.
La sol·licitud es podrà presentar per internet o presencialment al centre triat en primer lloc.
Si s’opta per la via telemàtica, cal presentar la sol·licitud per mitjà de l’enllaç  
barcelona.cat/escolesbressol/preinscripció
Podran formar part del procés de preinscripció a les escoles bressol municipals i a les llars 
d’infants públiques els infants nascuts els anys 2017, 2018 i 2019 i, com a mínim, hauran 
de tenir setze setmanes a la data d’inici del curs escolar.
Només es podrà presentar una única sol·licitud de preinscripció.
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 Catalunya,  
podran fer la inscripció (telemàtica o presencial) sense presentar cap documentació.
A partir de la publicació de les llistes amb la puntuació provisional, les famílies  
podran consultar l’estat de la seva sol·licitud de preinscripció accedint al web  
barcelona.cat/escolesbressol

Les escoles bressol 
de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona,  

per mitjà de l’Institut  

Municipal d’Educació,  

disposa d’una xarxa d’escoles 

bressol que són inclusives, 

amb reserva de places per a 

infants amb necessitats  

educatives especials,  

un equip educatiu propi  

d’orientació a famílies i  

atenció a infants amb  

necessitats especials i  

equipaments especialitzats  

i adaptats. Les escoles  
bressol municipals 
promouen l’equitat 

aplicant la  
tarifació social.

Les escoles bressol  municipals tenen un model  educatiu que ha estat  revisat i actualitzat recent-ment amb la participació de la comunitat educativa. Nota: es pot baixar  des del web barcelona.cat/escolesbressol

A l’EBM Aurora, del 
districte de Ciutat  

Vella, es duu a terme 

una prova pilot amb 
una oferta de places 

per a infants, amb hora-

ris de matí o de tarda, 

que té com a objectiu 

facilitar la conciliació de 

la vida laboral i familiar.



 


