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Recollida de signatures per presentar a l’Ajuntament 

de Barcelona la Iniciativa Ciutadana:  

 

Defensem el 0-3 

#defensemel03     @Plataforma03 

 

 La pot signar qualsevol persona major de 16 anys censada a la ciutat 
de Barcelona  

 Les signatures es poden lliurar a les Escoles Bressol Municipals i 

Espais Familiars.  

 Aquesta iniciativa està impulsada per la Plataforma 03 Barcelona.  Al  

bloc hi trobareu tota la informació i el llistat de tots els punts de 

recollida. (http://plataforma03bcn.blogspot.com.es) 

 

  

http://www.plataforma03bcn.blogspot.com/
http://plataforma03bcn.blogspot.com.es/
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La ciutat de Barcelona, al llarg de més de 40 anys, ha anat construint una xarxa d’escoles bressol 
desplegada per tot el territori. Ha estat un procés tan divers i dinàmic com ambigu i complex. S’hi han 
donat conflictes i retrocessos però també pactes, compromisos i avenços. Comunitat educativa, veïns, 
sindicats, grups polítics, professionals de la psicologia i la pedagogia... hem anat teixint una xarxa de 
gestió pública de 92 escoles bressol municipals amb un projecte compartit explicitat en el document 
titulat El model educatiu de les escoles bressol municipals que expressa la intencionalitat educativa i els 
trets d’identitat comuns a totes elles. 
 
 
El procés: de la necessitat a la descoberta de la conveniència de l’educació al 0-3 
 
L’existència de l’escola bressol de Barcelona obté el seu significat i valor a partir d’un procés de 
construcció històrica en el qual conflueixen diferents necessitats i sabers diversos al voltant de la petita 
infància:   
El canvi de model social i productiu industrial va originar la transformació de la família. La incorporació 
de les dones al món del treball remunerat, fora de l’àmbit domèstic, va fer sorgir la demanda d’espais de 
cura i atenció dels fills i filles més petits.  
La necessitat d’atenció dels infants que complementés, i de vegades compensés, la de l’àmbit familiar va 
fer aparèixer la progressiva consciència col·lectiva i el saber que l’educació comença fins i tot abans de 
néixer. 
 
Educar a l’escola bressol és acompanyar la família en la construcció de la identitat de l’infant a partir de 
l’equipament de base que té en el moment de néixer, amb oportunitats que cal aprofitar i desenrotllar, i 
limitacions que cal superar i compensar.  
 
Des de diverses disciplines es corrobora la importància de les adquisicions i experiències dels tres 
primers anys de vida per al desenvolupament: físic, intel·lectual i emocional. El període neurològicament 
més actiu s’ha de situar entre el naixement i els 2-3 anys. És quan l'ésser humà realitza el més gran 
aprenentatge. L’impacte emocional i cultural, durant aquest període, és molt significatiu. Que la nena o 
el nen se senti atès, satisfet i estimulat influeix decisivament en la seva  construcció com a persona entre 
persones. 
 
L’infant coneix el món proper que l’envolta, a través de la seva acció i observant els canvis que se’n 
deriven durant l’activitat de descoberta. La seguretat, l’afecte i els reptes ajustats que li proposa l’adult 
faciliten els aprenentatges referents al seu entorn. Des d’aquest concepte es configura la pedagogia del 
0-3 i el saber que l’escola és un context educatiu quan disposa de temps, espais i materials adequats. 
 
 
El model d’atenció a la petita infància que hem anat construint 
 
De la memòria històrica de BCN cal rescatar el moviment de cooperatives dels anys 70 i 80 que iniciaren 
un model educatiu de qualitat. Amb una clara vocació d’escola pública, laica i catalana, les lluites de 
professionals, famílies, sindicats i el moviment veïnal aconseguiren que l’Ajuntament assumís les escoles 
com a pròpies i el 1978, la creació del Patronat Municipal de Guarderies.   
 
El 1990, amb la LOGSE es reconeix el 0-3 com etapa educativa, el primer cicle de l'educació infantil. 
L’any 1993, s’havien posat en marxa altres projectes d’atenció a la petita infància i les seves famílies 
(Espais Familiars i el programa “Ja tenim un fill”). El 1994 l’Ajuntament disposava de 39 escoles, 
gestionades per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. A partir del 2002, el nombre de centres es 
va anar  incrementant. El 2009 es promulga la Llei Catalana d’Educació (LEC) on també es reconeix el 0-3 
com a Primer Cicle de l’Educació Infantil. El curs 2011-12 s’arriba a 92 escoles bressol. El 2012-13 
l’Ajuntament externalitza la gestió de 3 centres.   
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En aquests moments de greu crisi econòmica i social, l’escola bressol ha patit un canvi en negatiu que 
genera grans dificultats per acomplir la missió educadora que la caracteritza. És per això que la 
comunitat educativa de BCN ens trobem en la necessitat urgent de recordar al nostre ajuntament els 
trets d’identitat del model educatiu de les escoles bressol: 
 

 La consideració de cada infant com un ésser únic, amb drets i capacitats, protagonista de les 
seves accions i aprenentatges, que necessita ser escoltat, valorat, educat, atès i tractat de forma 
afectuosa i individualitzada. 

 L’educador/a, pròxima, disponible i referent afectiu, ha d’ajustar la seva intervenció educativa 
adequant els espais i oferint els materials necessaris per generar experiències positives, 
aportant seguretat i acompanyament en els processos que fa l’infant. Aquesta manera de fer ha 
de garantir l’observació de comportaments i actituds que, en ocasions, poden significar senyals 
d’alerta.  

 L’escola inclusiva on conviuen infants de diferents realitats econòmiques i culturals, alguns amb 
risc social, amb retard maduratiu, amb necessitats educatives especials, sovint requereixen 
d’assessoraments i recursos professionals complementaris per tal de garantir que aquests 
infants gaudeixin dels seus drets amb el tracte digne que es mereixen, afavorint-ne la inclusió i 
la de les seves famílies en l’àmbit escolar.  

 La quotidianitat a l’escola bressol és una oportunitat única per al desplegament de moltes 
situacions amb gran valor educatiu. L’alimentació, la higiene i el descans, la rebuda i 
l’acomiadament, esdevenen escenaris i continguts educatius adequats per satisfer molt més que 
les necessitats dels infants. S’ha d’afavorir un clima afectiu, tot respectant els ritmes individuals. 
Les pautes, un cop esdevinguin hàbits assumits pels infants, facilitaran la progressiva conquesta 
de l’autonomia, en un context adequat per anar articulant les seves habilitats socials. 

 La consideració del joc com eina molt important per a la socialització i els aprenentatges, 
mitjançant la proposta d’experiències-activitats que contemplin la comunicació, relació, 
moviment, exploració, autonomia, fantasia i construcció.  

 Tant el projecte de centre, que concreta el model educatiu compartit, com la planificació i la 
intervenció educativa que se’n deriva, requereixen espais quotidians per a la seva redefinició i 
aplicació a través del treball en equip, que s’ha de retroalimentar amb la formació i la recerca de 
tots els professionals. 

 L’escola treballa fent xarxa, compartint el projecte d’infant i escola amb professionals de 
diverses disciplines relacionades amb la petita infància. 

 L’escola bressol s’entén com a espai comunitari que ofereix a les famílies poder compartir el 
procés de creixement i els aprenentatges que fan els seus infants i els coneixements i 
concepcions que cadascuna d’elles té sobre la infantesa.   

 
Per part de tots els i les professionals de les escoles bressol, les famílies dels infants i la ciutadania en 
general, aquesta és una demanda inspirada en la responsabilitat i dignitat a què ens obliga l’educació 
dels infants més petits i el seu benestar; també per promoure la necessitat de cohesió social, integració 
de les diversitat i superació de desigualtats.  
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El model d’atenció a la petita infància que volem seguir construint 
 
 

 

L’escola bressol de qualitat que volem precisa d’uns requisits que possibiliten una 
escola ajustada a les necessitats dels infants i els seus trets d’identitat: 
 
 La implantació d’un model únic de gestió directa per a totes les escoles bressol. 
 El seguiment de les recomanacions, quant a ratis (6 de 0-1 any, 8 d’1 a 2 anys  i 15 de 

2 a 3 anys) i espais (6 m2 a l’interior i exterior), de la Xarxa d’Atenció a la Infància de 
la Comissió Europea, pròpies  d’una societat que respecta els drets dels infants. 

 La consideració real dels infants de NEE i la valoració que la seva escolarització 
impliqui unes condicions adients per assegurar la seva inclusió. 

 La garantia del temps suficient de gestió: treball en equip de planificació, anàlisi i 
avaluació, atenció a les famílies, documentació, formació i assessorament.  

 El compromís de la formació continuada del personal amb l’adjudicació de recursos i 
planificació adequada per poder-la fer. 

 L’acord de mantenir els estaments de coordinació i treball conjunt amb les famílies: 
AMPA, Consell Escolar. 

 El recolzament institucional per fer possible el treball en xarxa amb altres entitats de 
la comunitat local que treballen per a la petita infància. 

 La confecció d’un mapa escolar del 0-3 que asseguri l’accés a l’escola bressol a 
cadascun dels infants de les famílies que la demanin, amb racionalitat de l’oferta i la 
seva distribució en tot el territori i que, en cap cas, no suposi el tancament d’una 
escola sinó la seva restitució o millora de l’equipament. 

 El procés cap a la gratuïtat del primer cicle d’educació infantil com a part del sistema 
educatiu . 

 La regulació normativa del temps de funcionament diari i l’estada dels infants en els 
centres del primer cicle d’educació infantil, tal com està legislada en les altres 
etapes.  

 
Com a primer pas, instem a l’equip de govern de l’Ajuntament que retorni les 
condicions econòmiques i organitzatives mínimes anteriors al canvi actual, la qual 
cosa significa: 
 
 Reclamar a la Generalitat el restabliment de la dotació econòmica suficient per al 

finançament de les places d’escola bressol, recuperant el seu compromís d’aportar 
1800 € per cada plaça. 

 No incrementar les quotes mensuals per a les famílies més que l’ IPC anual 
 Consolidar la plantilla dels equips i disminuir significativament els interinatges.  
 Retornar als ratis: 7 infants de 0-1 any, 10 d’1 a 2 anys  i 18 de 2 a 3 anys 
 Garantir una educadora de suport per a cada grup d’infants amb un mínim de 3 

hores i mitja diàries. 
 Recuperar el model únic de gestió directa de les escoles bressol municipals. 
 No tancar ni externalitzar cap escola. 
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Defensem el 0-3 #defensemel03 @Plataforma03 
Els sota signants, censats a Barcelona i majors de 16 anys, recolzem la Iniciativa Ciutadana en 

defensa del 0-3 a l’Ajuntament de Barcelona.                   

Nom i cognoms DNI Signatura 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


