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Guia  de ciutat 
de serveis i activitats 
per a infants de 0-3 anys 
i les seves famílies
El Prat de Llobregat

Quan  tenim un infant petit, què podem fer?
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“Quan neix un infant, neix una parentalitat i una família.”
 D. Stern
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El naixement d’un infant és una de les experiències més 
importants i extraordinàries que li succeeixen a una persona al 
llarg de la vida. 

Gràcies a aquesta relació afectiva, el nadó construirà una base 
segura i estable com a ésser humà. El paper de mare o de pare és 
una aventura plena d’emocions, aprenentatges i també de molts 
dubtes i incerteses.

Aquesta guia vol facilitar-vos la vostra tasca com a pares i mares, 
i acompanyar-vos en aquest camí. D’una banda, us informa de 
l’ampli ventall de serveis, activitats i recursos de què disposem al 
Prat i, de l’altra, us ofereix diversos espais on els vostres fills i filles 
es podran relacionar amb altres infants de la ciutat.

Desitgem poder donar-vos suport en aquesta tasca de criança i 
educació dels vostres infants, per afavorir el seu desenvolupament 
integral i ajudar-los a ser autònoms, solidaris i feliços.

Pilar Eslava
Regidora d’Educació
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SERVEIS EDUCATIUS
Escoles bressol públiques
Què són i què ofereixen?
Al Prat hi ha quatre centres educatius de titularitat municipal i una llar d’infants de la Generalitat 
de Catalunya, adreçats a infants de 4 mesos a 3 anys. Els objectius principals d’aquests centres 
són potenciar el desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves capacitats, oferir-los 
un entorn segur i enriquidor per poder créixer de forma autònoma com a persones, i compartir 
aquesta cura i educació amb la família en un marc de confiança i col·laboració.

Horari
De 9 a 17 h (amb servei d’acollida de 8 a 9 h). Del setembre al juny (amb escola d’estiu opcional al 
juliol).

Quotes
Les quotes les fixen les ordenances municipals. S’aplica tarifació social*.

Com s’hi pot accedir?
Cal fer la inscripció prèvia al Departament d’Educació de l’Ajuntament, en el període de 
preinscripció.

On estan ubicades?
De qui depenen?
Del Departament d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
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*Tarifació  social
És una adaptació de les tarifes de l’escola bressol en funció de la capacitat econòmica de la unitat 
familiar. 

La tarifació determina el preu del servei educatiu segons el nivell de renda i el nombre de persones 
de la unitat familiar, per ajudar que el servei sigui accessible a tothom. S’aplica a  les escoles bressol 
municipals. Es pot tramitar a la mateixa escola.

Quotes escolaritat
Els preus oscil·len entre:
Horari complet: de 56 €  a 160 € (segons tarifació social)
Horari reduït: de 39 € a 110 € (per al grup de dos anys)

Quotes de menjador
Infants de 6 mesos a 3 anys
Mensual: 135 €
Dia esporàdic: 8,50 €

Nadons (fins a 6 mesos)
Mensual: 80 €
Dia esporàdic: 6,60 €
*Per a les quotes de menjador, es poden tramitar ajuts per mitjà del Departament de Serveis Socials.

Quotes del servei d’acollida (de 8 a 9 h):
Mensual: 35 €
Dia esporàdic: 3 € per servei
Quota en concepte de material: 67 € per a tot el curs

EBM Sol Solet
Av. del Canal, 114

EBM El Cabusset
C. del Músic Blai Carmona, 4

EBM La Granota
C. de Sarajevo, 5

EBM La Blaveta
C. del Tibidabo, 1
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Llar d’infants
Llar d’Infants Dumbo
C. del Riu Ebre, 15 B

De qui depèn?
Del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Escoles bressol privades
Llar d’Infants Estel
C. d’Indústries, 83 

Llar d’Infants Nins
C. de Joan Maragall, 55

Llar d’Infants Vailets
Av. del Doctor Gallart i Monés, 24-26 

Llar d’Infants El Jardinet
Av. de la Verge de Montserrat, 133

Llar d’Infants Kity
C. d'Eduard Blasco i Ejarque, 7

Llar d’Infants Una miqueta de joc
C. de Mossèn Cinto Verdaguer, 82 

De qui depenen?
Són entitats privades.
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SERVEIS FAMILIARS 
MUNICIPALS
Els serveis familiars són serveis d’atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys que ofereixen atenció i suport 
a la criança i a l’educació dels fills i filles. Estan centrats en els infants i orientats a les famílies. Són espais de 
trobada entre famílies i infants acompanyats de professionals experts.

Espai Nadó
És un servei adreçat a mares i pares que acaben de tenir 
un fill, fins als 9 mesos. Per compartir experiències sobre 

la criança i l’educació dels infants, acompanyats per 
professionals.

 

Espai Familiar 
És un servei educatiu en què participa un  grup de  famílies 

amb infants entre 9 mesos i 3 anys. És un espai per 
compartir amb altres famílies la criança dels fills i filles amb 

l’acompanyament de  professionals, mentre els infants poden 
jugar i relacionar-se amb altres infants.

Espai de Joc 
És un servei educatiu que ofereix un espai per jugar a 

infants de 0 a 3 anys i que està preparat perquè els infants, 
juntament amb  les seves famílies, puguin divertir-se, 

imaginar i explorar les seves capacitats acompanyats de 
professionals. Hi poden participar germans de fins a 6 anys.

Com s’hi pot accedir?
Es tracta d’un servei obert de l’octubre al juny a 
totes les famílies de la ciutat amb infants de 0 a 3 
anys (escolaritzats o no). 

Inscripcions: a les escoles bressol municipals 
on s’ofereix el servei.

On estan ubicats?
Espai Familiar: dimarts de 16.30 a 18.30 h, 
a l’EBM El Cabusset
Espai Nadó: dilluns de 15 a 17 h, a l’EBM El 
Cabusset
Espai de Joc: dilluns i dimecres de 17 a 19 h, a 
l’EBM La Blaveta. Dimarts i dijous de 17 a 19 h a 
l’EBM La Granota (a partir del mes de gener).

Preu: Espai  Familiar 15 € / mes
 Espai Nadó 15 € / mes
 Espai de Joc: 2 € sessió 
            15 € / 10 sessions

De qui depenen?
Del Departament d’Educació. Ajuntament del 
Prat de Llobregat
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Taller grupal. Espai 
d’Atenció Familiar (EAF)
És un servei que ofereix orientació i suport terapèutic, individual 
o grupal, a famílies amb fills, parelles o persones soles que 
presenten dificultats de relació i patiment emocional que afecten 
el seu creixement integral. Són sessions que ajuden a millorar 
les dinàmiques de relació de parella i familiars, i que ajuden les 
famílies en les seves funcions parentals.

Com s’hi pot accedir?
A través dels serveis bàsics d’atenció social

On està ubicat?
A diferents espais municipals

Preu: gratuït

De qui depèn?
Del Departament d’Acció Social. Ajuntament del Prat de 
Llobregat

Espai Criança 0-3 
És un espai adreçat a famílies en situació de 
vulnerabilitat i d’aïllament social en què es 
potencia la socialització i es reforça el vincle 
afectiu entre l’infant i la família a través del joc. 
Amb una finalitat preventiva i de suport.

Com s’hi pot accedir?
A través dels serveis bàsics d’atenció social, 
nova ciutadania, SAP

On està ubicat?
A diferents espais municipals

Preu: gratuït

De qui depèn?
De SAÓ Prat
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“El Niu”
És un espai familiar que ofereix diferents serveis 
per a tota la família. És un espai innovador, flexible, 
preventiu i obert a tota la població, i integrat a la 
xarxa comunitària.

Espai Nadó i Espai Familiar
Servei per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
És un espai de conversa i intercanvi d’experiències 
sobre la criança, per aprendre i observar els infants 
mentre juguen. Amb l’acompanyament de dues 
professionals. 

Espai de Joc
Servei per a famílies amb infants de 0 a 6 anys
És un espai per compartir temps en família, per jugar 
i gaudir amb altres famílies. Amb l’acompanyament 
de dues professionals.

Com s’hi pot accedir?
Anant a la Fundació catalana de l’esplai. Per a 
infants fins a 6 anys acompanyats d’un adult 
referent (mare, pare, avis...).

On està ubicat?
A l’edifici Centre Esplai
C. del Riu Anoia, 42-54
Els dijous de 10 a 12 h i de 17 a 19 h

Preu: 10 € mes. Una sessió a la setmana

De qui depèn?
De la Fundació Catalana de l’Esplai
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Espai per a grups o famílies
L’activitat consisteix en la cessió d’un espai de joc per a grups o famílies, amb 
materials adequats per a infants de 0 a 8 anys.

Com s’hi pot accedir?
Cal ser resident a la ciutat del Prat i demanar-ho al Centre Cívic Ribera Baixa.

On està ubicat?
Al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
C. de Dolores Ibárruri, 45

Preu: gratuït

De qui depèn?
Del Departament de Cultura. Ajuntament del Prat

Grup Areola
És una entitat que dona suport a 
l’alletament matern i a la criança.

Com s’hi pot accedir?
Assistint a les trobades

On està ubicat?
Al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa
C. Dolores Ibarruri, 45
Tel. 93 654 49 04
Primer dimecres de mes de 12 a 13.30 h 
Tercer dimarts de mes de 15.30 h a 17 h

Preu: gratuït

De qui depèn?
D’un col·lectiu de famílies

AMA
(acompanyament a mares adolescents i joves)
És un programa per a dones embarassades o mares 
joves amb infants petits. És un programa de formació 
i acompanyament en el vincle mare-fill/a cap a la 
transformació i apoderament personal, per afavorir la 
inclusió social i laboral. 

Com s’hi pot accedir?
Cal que siguin dones embarassades o mares que 
estiguin inscrites a la Garantia Juvenil (programa per 
integrar els joves al món laboral) o que compleixin els 
requisits demanats per donar-s’hi d’alta.

On està ubicat?
A l’edifici Centre Esplai
C. del Riu Anoia, 42-54
Tel. 93 551 15 30 

De qui depèn?
De la Fundació Catalana de l’Esplai 
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CDIAP
El CDIAP del Prat és un servei especialitzat en la pe-
tita infància, format per un conjunt de professionals 
amb àmplia experiència en atenció a la petita infàn-
cia en  els àmbits de la neuropediatria, la psicologia, 
la pedagogia, la fisioteràpia, la logopèdia i el treball 
social. Té com a objectius detectar i atendre al més 
aviat possible els infants que presentin dificultats de 
tipus transitori o permanent (retard en el desenvolu-
pament, motricitat, llenguatge, comportament, hà-
bits d’alimentació, son...)  o que es trobin en situació 
de risc de patir-ne com a conseqüència de proble-
mes sorgits durant l’embaràs, el part o per malalties 
o mancances afectives.

Com s’hi pot accedir?
A petició de la família, l’escola bressol o el pediatre

On està ubicat?
Al carrer de Gavà, 2, bxs. 1 
Contacte: Tel. 93 370 90 53
Horaris: de dilluns a dijous de 8 a 19 h. Divendres de 
9 a 17 h. Antena al CAP Pujol i Capsada. De dilluns a 
divendres de 8 a 14 h 

Preu: gratuït

De qui depèn?
El CDIAP del Prat forma part de la xarxa de serveis 
públics concertats amb el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
L’Ajuntament del Prat hi col·labora activament 
cedint-li un espai per atendre la petita infància a 
l’Ambulatori Pujol i Capsada.

CSMIJ
És un servei assistencial públic que ofereix 
intervencions preventives, diagnòstiques i 
assistencials especialitzades en salut mental 
d’infants i joves fins als 17 anys.
L’objectiu és donar resposta a les necessitats 
dels infants amb problemes emocionals que 
pateixen algun tipus de trastorn mental o que 
tenen risc de patir-lo. Aquest tipus de problemes 
poden dificultar la seva evolució normal i han 
de tractar-se des d’una vesant professional.

Com s’hi pot accedir?
A través del pediatre

On està ubicat?
A la plaça de l’Aigua, 3 (CAP Dr. Pujol i 
Capsada)
A l’avinguda de la Verge de Montserrat, 24 
(CAP Ramona Via)
Tel. 93 479 56 15
C/e: csmij_prat@fundacioorienta.com
www.fundacioorienta.com / www.orientat.org

Preu: gratuït

De qui depèn?
Del CatSalut. Generalitat de Catalunya

SERVEIS DE SALUT
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CAP (centres d’atenció primària amb 
servei de pediatria)
CAP Ramona Via 
Av. de la Verge de Montserrat, 24
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 370 41 01

CAP Dr. Pujol i Capsada
Pl. de l’Aigua, 3
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 479 16 70

CAP Disset de Setembre
C. d’Empúries
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 379 54 22

ASSIR 
És un servei de llevadores que atenen les dones 
pel que fa a la seva salut sexual i reproductiva, en 
un àmbit preventiu i educatiu. 
Fan el seguiment de l’embaràs i l’acompanyament 
en els primers mesos després del part.

Com s’hi pot accedir?
A través dels CAP

On està ubicat?
Al CAP Ramona Via  
Av. de la Verge de Montserrat, 24-26
Contacte: Tel. 93 478 73 21 
Horaris: de dilluns a divendres de 8 a 14 h. 
2a planta
 

Preu: gratuït

De qui depèn?
Del CatSalut. Generalitat de Catalunya
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FORMACIÓ PER A 
FAMÍLIES
Pratfamílies
Són accions de formació i dinamització per a les famílies amb fills i filles en edat escolar.
S’organitzen diferents activitats al llarg del curs, obertes a tota la població, independement 
del centre on es facin.
Hi ha un ventall ampli d’horaris i formats diversos perquè les famílies s’hi puguin adaptar.

Com s’hi pot accedir
Cal inscriure’s a través a les mateixes escoles bressol o al telèfon del departament d’Educació: 
93 379 00 50.

On està ubicat?
Les sessions es fan en diferents dies a les escoles bressol públiques i a altres equipaments.

Preu: gratuït

De qui depèn?
Departament d’Educació i Departament de Salut. Ajuntament del Prat de Llobregat
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Música en 
família
Classes col·lectives de tres quarts d’hora amb 
pares, mares i nadons a l’aula. 
Hi ha diferents grups segons edats:
1 a 12 mesos
13 a 24 mesos          
25-36 mesos
3 anys

Com s’hi pot accedir?
Preinscripcions a l’Escola Municipal d’Arts en 
Viu.

On està ubicat?
Els grups de matí es fan al Centre Cultural 
Torre Balcells i els de tarda, a l’Escola Bressol 
Municipal El Cabusset.

Preu: 20 € mensuals

De qui depèn?
Del Departament de Cultura. Ajuntament del 
Prat de Llobregat

ACTIVITATS PER A 
INFANTS I FAMÍLIES

Espai Creatiu 
Familiar
És una aula d’art per a infants de 2 a 4 anys, 
acompanyats d’una persona adulta, en què 
de manera diferent i divertida es relacionen, 
aprenen i incorporen la creativitat tot gaudint 
en família.
Es fa els divendres de 17 a 18.30 h.

Com s’hi pot accedir?
Cal inscriure’s a l’Escola d’Arts o a través del 
web.

On està ubicat?
A l’Escola d’Arts

Preu: 20 € mensuals (material inclòs)

De qui depèn?
Del Departament de Cultura. Ajuntament del 
Prat de Llobregat



17

L’ Hora dels Nadons
Ofereix experiències relacionades amb el món de 
la literatura infantil per a infants de 0 a 3 anys i les 
seves famílies.

Com s’hi pot accedir?
Cal inscriure’s prèviament a la Biblioteca Antonio 
Martin i al web de l’Ajuntament.

On està ubicat?
A la Biblioteca Antonio Martin

Preu: gratuït

De qui depèn?
Del Departament de Cultura. Ajuntament del Prat 
de Llobregat

Concerts al Cèntric
Són concerts per a infants a partir d’1 any. Són tas-
tets musicals per als més petits amb la llibertat 
que necessiten els infants per gaudir de la música 
clàssica.

Com s’hi pot accedir?
No cal inscripció prèvia.

On està ubicat?
Al Cèntric Espai Cultural

Preu: segons l’activitat

De qui depèn?
Del Departament de Cultura. Ajuntament de Prat
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Natació per a nadons 
(juliol)
Es tracta d’una activitat aquàtica dirigida a nadons de 
6 a 35 mesos, amb la participació activa del pare o la 
mare dins de l’aigua. Permet a l’infant descobrir el medi 
aquàtic i familiaritzar-s’hi, experimentar i potenciar les 
seves respostes motrius i afavorir les relacions socials i 
afectives respectant l’evolució del nadó.

L’activitat es fa durant el mes de juliol, 2 dies a la setmana, 
dilluns i dimecres o dimarts i dijous.

Com s’hi pot accedir?
Cal inscriure’s a l’OIAC i al web d’inscripcions en línia.

On està ubicat?
Al CEM Sagnier
Hi ha diferents grups: de 6 a 18 mesos i de 19 a 35 mesos.

Preu: 65 € / mes de juliol

De qui depèn?
Del Departament d’Esports. Ajuntament del Prat

Natació per a nadons
Es tracta d’una activitat aquàtica dirigida a nadons 
de 6 a 35 mesos, amb la participació activa del pare o 
mare dins de l’aigua. Permet a l’infant descobrir el medi 
aquàtic i familiaritzar-s’hi, experimentar i potenciar les 
seves respostes motrius i afavorir les relacions socials i 
afectives respectant l’evolució del nadó. Dirigit a infants 
de 6 a 35 mesos.

L’activitat segueix una programació anual per tal que la 
progressió del nadó sigui l’adequada. És recomanable 
fer-la d’octubre a juny. 

Com s’hi pot accedir?
Cal inscriure’s a la Secció d’Esports de  l’Ajuntament.

On està ubicat?
Al CEM Estruch i al CEM Sagnier
Hi ha diversos grups segons l’edat. Es fa els dissabtes al 
matí.

Preu: 97 € al trimestre

De qui depèn?
Del Departament d’Esports. Ajuntament del Prat

Linkafesta
És una jornada tecnològica per a tots els públics, 
especialment per a famílies amb infants a partir de 2 anys.  
Permet descobrir algunes possibilitats de les tecnologies 
de l’era digital i les seves vessants social, educativa i 
cultural.

S’hi pot gaudir d’un recorregut de mostres i activitats en 
què es posa de manifest com el joc i la interacció són 
indispensables per a l’aprenentatge i l’intercanvi social en 
totes les edats. 

Com s’hi pot accedir?
No cal inscripció prèvia.

On està ubicat?
Al Centre Cívic Jardins de  la Pau

Preu: gratuït

De qui depèn?
Del Departament de Cultura. Ajuntament del Prat de 
Llobregat
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elprat.cat


