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Benvolgudes famílies,

Properament s’inicia el període de preinscripció per al curs 2020/21 a les escoles bressol públiques 
del municipi.

Conscients de la importància que té aquesta primera etapa educativa en el desenvolupament  de 
la  persona, us oferim aquest recull de centres amb tota la informació necessària dels diferents 
serveis que les escoles bressol ofereixen per a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies.

L’Ajuntament del Prat, any rere any, ha anat ampliant i millorant l’oferta educativa en aquestes 
primeres edats.

Per una banda el desplegament del Projecte Educatiu Marc a les diferents escoles bressol i la 
integració creixent de les famílies en el dia a dia dels centres.

Per altre banda, la creació d’un nou espai de joc a l’escola bressol La Granota que se suma a 
l’espai de joc, l’Espai familiar i l’espai nadó de  les escoles bressol El Cabusset i la Blaveta que ja 
es troben en ple funcionament des del  curs passat.

Els diferents serveis que us oferim tenen una funció educativa i social ja que el procés educatiu 
comença en el mateix moment del naixement dels infants i perquè els primers anys de vida són 
cabdals en la seva formació com a persones.

Aquest Ajuntament té com a eix prioritari l’articulació d’una educació de qualitat com a motor 
pel benestar i desenvolupament d’infants i també famílies.Us volem destacar i donar a conèixer la 
possibilitat d’accedir, quan es compleixin les condicions de les que us donem més informació en 
aquest dossier, a les  mesures de Tarifació Social que són una formula per fer accessible l’escola 
a tothom.  

Finalment, animar-vos a gaudir d’aquests primers anys de vida dels vostres infants, a participar 
en els serveis pensats per a famílies  que volem construir amb vosaltres i us oferim integrar-vos 
en la dinàmica dels nostres centres educatius per a la petita infància, ja que família i escola són 
el primer graó per al desenvolupament cultural i social de  les persones dins la seva comunitat.

Us esperem a les portes obertes!

Pilar Eslava
Regidora d’Educació
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El Programa IntersECCions, un projecte de transformació social 
IntersECCions és un programa educatiu i cultural de ciutat, impulsat per l’Ajuntament. En formen part 
els centres educatius i els equipaments culturals i artístics, juntament amb les AMPA/AFA i les famílies, i té 
com a objectiu principal enfortir i ampliar les oportunitats educatives de les persones dins i fora dels centres 
educatius.

Aquest programa està teixint una xarxa de ciutat que ja compta amb més de 70 agents socials, educatius i 
culturals.

Defineix una nova manera de treballar entre aquests agents i genera vincles entre ells, per fomentar el 
treball col·laboratiu i la creació de projectes compartits, que s’executen dins i fora de l’horari lectiu.

A través de més d’una seixantena de projectes, apropa l’alumnat d’escoles i instituts a diferents disciplines 
artístiques (teatre, música, dansa, cinema...), contribueix a millorar el seu nivell d’anglès, el seu hàbit de 
lectura, el seu coneixement cientificotècnic o el seu coneixement de la història i el patrimoni de la ciutat.

El Programa IntersECCions s’organitza mitjançant quatre formes de treball: laboratoris, projectes, 
projectes en xarxa i entorns d’aprenentatge, que ens permeten afavorir la participació de tots els agents i el 
desplegament de les accions per donar resposta a les necessitats en diferents espais i moments educatius.
Actualment participen a l’IntersECCions els centres educatius de la ciutat: les escoles bressol, els centres de 
primària i secundària, els instituts de formació post obligatòria, l’Escola d’Adults i l’Escola Oficial d’Idiomes.

S’estan duent a terme un total de 68 accions, d’acord amb el projecte educatiu de cada centre. Per exemple: 
el projecte Entreinstruments o el Lècxit, però també n’hi ha de teatre, dansa, arts visuals, cinema, auxiliar 
de conversa i extraescolars en anglès. Aquestes accions permeten el treball conjunt de professorat, personal 
tècnic, artistes, professorat nadiu, educadors i educadores..., i ofereixen a l’alumnat noves experiències 
educatives per fomentar la seva creativitat i el seu pensament crític.

Podeu consultar tota la informació detallada d’aquestes accions a www.elprat.cat/interseccions.
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Escola Bressol Municipal Sol Solet
Av. del Canal, 114-116 (       El Prat Estació)
93 478 23 91 
solsolet@elprat.cat
solsolet.elprat.cat

Escola Bressol Municipal El Cabusset
C. del Músic Blai Carmona, 4 (       Cèntric)
93 479 07 39 
cabusset@elprat.cat 
cabusset.elprat.cat

Escola Bressol Municipal La Granota
C. de Sarajevo, 5 (       Les Moreres)
93 378 96 40
granota@elprat.cat
granota.elprat.cat

Escola Bressol Municipal La Blaveta
C. del Tibidabo, 1 (       Cèntric)
93 479 45 20
blaveta@elprat.cat
blaveta.elprat.cat

Llar d’Infants Dumbo
C. del Riu Ebre, 15 B  (       Parc Nou)
93 379 02 75
a8047901@xtec.cat
www.xtec.es/centres/a8047901 

Centres públics 
d’educació infantil 
(0-3 anys)
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Ubicació dels 
centres
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El model educatiu de les escoles bressol 
municipals del Prat de Llobregat
L’Ajuntament del Prat disposa d’un total de 4 escoles bressol municipals, amb una capacitat 
per a 511  infants de 4 mesos a 3 anys d’edat. 

Per tal d’establir unes bases pedagògiques comunes en aquesta etapa educativa, s’ha construït, 
amb els diferents equips de les escoles bressol, un projecte educatiu marc que estableix unes 
línies compartides per les diferents escoles i diferents serveis de titularitat municipal per a la petita 
infància.

En l’elaboració del Projecte educatiu marc, situem l’infant en el centre del seu propi aprenentatge; 
un infant capaç, competent, protagonista actiu, amb curiositat i desitjos d’aprendre. Considerem 
que amb un entorn segur i un vincle estable, aprèn del seu entorn, de la seva família i  de 
l’acompanyament que es  fa dels seus aprenentatges. 

L’escola bressol, l’entenem com un entorn educatiu on la família  té un paper molt rellevant, 
no tan sols formant part de la vida de l’escola sinó també de l’aprenentatge de l’infant. És per 
aquest motiu que volem aprofundir en el fet de generar unes condicions que prioritzin un clima de 
confiança mutu que ens permetin una construcció comuna dels processos d’aprenentatge. 

L’actitud de les educadores és d’observació i d’acompanyament al desenvolupament dels infants, 
i facilita les bastides necessàries perquè esdevinguin autònoms i competents.

Les escoles disposen d’uns espais, tant interiors com exteriors, segurs, càlids i acollidors perquè hi 
esdevinguin situacions d’aprenentatge riques en estímuls i que ajudin els infants a desenvolupar 
les seves capacitats afectives, cognitives i de relació. Vetllem també per l’ús de materials naturals, 
inespecífics, quotidians i segurs que permetin accions d’exploració, investigació i creació .

A les escoles bressol i als serveis per a famílies de 0 a 3 anys, els infants i les seves famílies participen 
d’experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

Des d’aquest marc comú cada escola bressol elabora el seu projecte educatiu, que engloba els 
serveis familiars que s’hi inclouen i els adequa a  les característiques del context on se situa el 
centre. 
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Presentació
L’escola bressol Sol Solet és un centre educatiu de
titularitat municipal, adreçat a infants de 4 mesos a 3
anys, amb una capacitat de 97 places. Fa més de 50 anys
que ofereix aquest servei als nens i nenes del Prat.

Disposem de:
- 1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any 
- 3 estances per a infants d’1 a 2 anys
- 3 estances per a infants de 2 a 3 anys
- 2 jardins amplis i assoleiats amb un racó de plantes 

aromàtiques
- 1 jardí per a nadons
- 2 sales d’usos múltiples 

A més a més:
- Servei d’acollida de 8 a 9 h del matí
- Servei de menjador amb cuina pròpia amb menús 

adaptats a l’edat dels infants
- Escola d’estiu durant el mes de juliol
- Assessorament del CDIAP (Centre de Desenvolupament 

Infantil i d’Atenció Precoç)
- Consell escolar

Av. del Canal, 114-116 (       El Prat Estació)
93 478 23 91 
solsolet@elprat.cat
solsolet.elprat.cat

Horari:
De 9 a 17 h (des de la 2a setmana de setembre fins a finals 
de juny) 
Menjador i migdiada: de 12 a 15 h

Quotes:
Les quotes les fixen les ordenances municipals.
S’aplica tarifació social al servei bàsic d’educació
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Presentació
L’escola bressol El Cabusset és un centre educatiu de 
titularitat municipal, adreçat a infants de 4 mesos a 3 
anys. Té una capacitat de 127 places.

Disposem de:
- 1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any
- 3 estances per a infants d’1 a 2 anys
- 3 estances per a infants de 2 a 3 anys
- 1 estança de matins per a infants de 2 a 3 anys 
- 2 jardins amplis i assoleiats amb un hort
- 1 jardí per a nadons
- 4 estances dormitori
- 1 sala d’usos múltiples

A més a més:
- Servei d’acollida de 8 a 9 h del matí
- Servei de menjador amb cuina pròpia amb menús 

adaptats a l’edat dels infants
- Escola d’estiu durant el mes de juliol
- Assessorament del CDIAP (Centre de Desenvolupament 

Infantil i d’Atenció Precoç)
- Consell escolar

C. del Músic Blai Carmona, 4 (       Cèntric)
93 479 07 39 
cabusset@elprat.cat 
cabusset.elprat.cat

Horari:
De 9 a 17 h (des de la 2a setmana de setembre fins a finals de juny) 
Menjador i migdiada: de 12 a 15 h

Quotes:
Les quotes les fixen les ordenances municipals.
S’aplica tarifació social al servei bàsic d’educació
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Presentació
L’escola bressol la Granota és un centre educatiu de 
titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 
anys, amb una capacitat de 127 places.

Disposem de:
- 1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any
- 3 estances per a infants d’1 a 2 anys
- 3 estances per a infants de 2 a 3 anys
- 1 estança de matins per a infants de 2 a 3 anys 
- 1 jardí ampli i assolellat
- 1 jardí per a nadons amb un petit hort
- 4 estances dormitori
- Sala d’ambients d’aprenentatge

A més a més:
- Servei d’acollida de 8 a 9 h del matí
- Servei de menjador amb cuina pròpia amb menús 

adaptats a l’edat dels infants
- Escola d’estiu durant el mes de juliol
- Assessorament del CDIAP (Centre de Desenvolupament 

Infantil i d’Atenció Precoç)
- Consell escolar

C. de Sarajevo, 5 (       Les Moreres)
93 378 96 40
granota@elprat.cat
granota.elprat.cat

Horari:
De 9 a 17 h (des de la 2a setmana de setembre fins a finals de juny) 
Menjador i migdiada: de 12 a 15 h

Quotes:
Les quotes les fixen les ordenances municipals.
S’aplica tarifació social al servei bàsic d’educació
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Presentació
L’escola Bressol La Blaveta és un centre educatiu de 
titularitat municipal, adreçat a infants de 4 mesos a 3 
anys. Amb una capacitat de 160 places.

Disposem de:
- 1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any
- 4 estances per a infants d’1 a 2 anys
- 4 estances per a infants de 2 a 3 anys
- 1 estança de matins per a infants de 2 a 3 anys 
- 1 jardí ampli i assolellat
- 1 jardí per a nadons
- 5 estances dormitori
- 1 sala d’usos múltiples

A més a més:
- Servei d’acollida de 8 a 9 h del matí
- Servei de menjador amb cuina pròpia amb menús 

adaptats a l’edat dels infants
- Escola d’estiu durant el mes de juliol
- Assessorament del CDIAP (Centre de Desenvolupament 

Infantil i d’Atenció Precoç)
- Consell escolar 

C. del Tibidabo, 1 (       Cèntric)
93 479 45 20
blaveta@elprat.cat
blaveta.elprat.cat

Horari:
De 9 a 17 h (des de la 2a setmana de setembre fins a finals de juny) 
Menjador i migdiada: de 12 a 15 h

Quotes:
Les quotes les fixen les ordenances municipals.
S’aplica tarifació social al servei bàsic d’educació
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Informació tarifació social escoles bressol municipals
El curs 2014/15  es va aprovar l’aplicació d’una Tarifació Social en el preu bàsic d’escolaritat de les quatre escoles bressol municipals: 
Sol Solet, El Cabusset, La Granota i La Blaveta.
La tarifació social consisteix en definir el preu del servei d’escolaritat tenint en compte els ingressos de les famílies i els membres del 
nucli familiar. En funció de la renda familiar i el nombre de fills i filles, les bonificacions a aplicar poden ser del 65%, del 50%, del 30% 
o del 15%.
Aquesta tarifació es basa en criteris d’equitat i té l’objectiu fonamental de facilitar el dret de qualsevol infant del Prat a accedir a aquest 
servei escolar bàsic, independentment de la capacitat econòmica de la seva família. 

On es presenta la sol·licitud
La sol·licitud, degudament complementada, i la documentació que es demana s’haurà de presentar, dins dels terminis establerts:
- Nous alumnes de l’EBM Sol Solet: a Gestió Tributària de l’Ajuntament (c. del Centre, 26-  30) en el moment de formalitzar la domici-

liació bancària dels rebuts.
- Nous alumnes de les EBM El Cabusset, La Granota i La Blaveta: al centre on hagin de formalitzar la matrícula de l’infant.
- Tots els alumnes de continuïtat: al centre on assisteix l’infant.

Quadre d’ingressos per membres unitat familiar per poder accedir a la tarifació social

Servei de menjador
El  moment del dinar i dormir són importants en la vida quotidiana dels infants, per això els infants estan acompanyats per la seva 
educadora i una educadora de reforç. S’afavoreix un ambient tranquil i agradable respectant el ritme individual de cada infant.

Quota de servei de menjador
La quota de menjador és de 135 euros.

RESIDENTS 
UNITAT
FAMILIAR

BONIFICACIÓ 65%
RENDA ANUAL €

BONIFICACIÓ 50%
RENDA ANUAL €

BONIFICACIÓ 15%
RENDA ANUAL € RENDA ANUAL €

        menor de    de    a    de     a    major de

8.468

10.384

12.000

13.425

14.714

2

3

4

5

6

8.469

10.385

12.001

13.426

14.715

11.291

13.845

16.000

17.900

19.619

BONIFICACIÓ 30%
RENDA ANUAL €

   de    a

11.292

13.846

16.001

17.901

19.620

16.937

20.768

24.000

26.850

29.429

16.938

20.769

24.001

26.851

29.430

22.582

27.690

32.000

35.800

39.238

22.583

27.691

32.001

35.801

39.239

HORARI 
COMPLET
HORARI 
REDUÏT
(per a aula matins 
d’infants de 2 a 3 anys)

QU
OT

A 56

39

80

55

112

77

136

94

160

110
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Presentació
La llar d’infants Dumbo és un centre d’educació infantil de 
primer cicle amb titularitat del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i amb més de 50 anys de 
trajectòria, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys. Té una 
capacitat de 73 places.
Juntament amb les famílies, col·laborem en el  
desenvolupament harmònic de la personalitat de l’infant,
tenint en compte els aspectes físics, psíquics, afectius i 
socials. Tot això, en un ambient estimulant i afavoridor de
l’autonomia dels nens i nenes.
A la nostra Llar treballem per donar resposta a la diversitat, 
als interessos i a les capacitats de tots els infants, i els oferim 
experiències, materials i situacions de joc molt diverses, 
marcades per un ritme d’activitats quotidianes.

Disposem de:
- 1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any
- 3 estances per a infants d’1 a 2 anys
- 2 estances per a infants de 2 a 3 anys
- 5 jardins assolellats amb un hort
- 1 sala d’usos múltiples

A més a més:
- Servei d’acollida de 8 a 9 h del matí
- Servei de menjador amb cuina pròpia amb menús adaptats 

a l’edat dels infants
- Assessorament del CDIAP (Centre de Desenvolupament 

Infantil i d’Atenció Precoç)
- Consell escolar

C. del Riu Ebre, 15 B  (       Parc Nou)
93 379 02 75
a8047901@xtec.cat
www.xtec.es/centres/a8047901 

Horari:
De 9 a 17 h (des de la 2a setmana de setembre fins a finals de juny) 
Menjador i migdiada: de 12 a 15 h

Quotes:
Les fixa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.
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Quota d’escolaritat per a la llar d’infants, establerta per la Generalitat: 118 €/mes 
Servei de menjador : 100€
(Les fixa el Departament d’Educació de la Generalitat, d’acord amb l’Ordre ENS/72/2013, de 23 d’abril 
de 2013.)

 

Hi ha dos tipus d’ajut:

Bonificacions
Del 50% de la quota, per a famílies que disposen de:
• Carnet de família nombrosa, categoria general  
• Carnet de família monoparental

Exempcions
Del 100% de la quota, per a famílies que disposen de:
• Carnet de família nombrosa, categoria especial  
• Certificat de discapacitat de l’infant (superior o igual al 33%) 
• Documentació que acrediti que la família o algun membre  de la família ha estat víctima d’actes terroristes.

Quota per a llars d’infants, de la Generalitat
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Els Serveis per a Famílies  són  espais educatius 

municipals d’atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, que els ofereixen suport en la 
criança i l’educació dels seus fills i filles.
 
Estan centrats en els infants i orientats a les famílies. Són espais de trobada entre famílies i 
infants, acompanyats per professionals experts en la petita infància.

Els Serveis Familiars són serveis oberts a totes les famílies de la ciutat, d’octubre a juny.

Inscripcions
A les escoles bressol on s’ofereix el servei.

Preus:
Espai Familiar: 15 € al mes
Espai Nadó: 15 € al mes
Espai de joc: 2 € sessió (15 € / 10 sessions)

Altres serveis
per a famílies i infants
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Espai nadó:

Espai familiar:

Espai de joc:
 

És un servei adreçat a famílies que acaben de tenir un fill 
o filla. Fins als 9 mesos. Per poder compartir experiències 
sobre la criança i l’educació dels infants acompanyats de 
professionals. 
Espai vinculat al CAP (Centre d’Atenció Primària).

És un servei educatiu en què, durant un curs, participa un 
grup de famílies amb infants més grans de 9 mesos i fins a 3 
anys. És un espai per compartir amb altres famílies la criança 
dels fills amb l’acompanyament de professionals, mentre els 
infants poden jugar i relacionar-se amb altres infants.

És un servei educatiu que ofereix un espai per jugar a infants 
de 0 a 3 anys i a les seves famílies. Està preparat perquè 
els infants puguin divertir-se, imaginar i explorar les seves 
capacitats a través del joc, acompanyats per professionals. Hi 
poden venir germans de fins a 6 anys.

Quan? 
Dilluns, de 15 a 17 h

On? 
Escola Bressol Municipal El Cabusset

Quan? 
Dimarts, de 16.30 a  18.30h

On? 
Escola Bressol Municipal El Cabusset 

Quan i on? 
Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h a 
l’Escola Bressol Municipal La Blaveta
Dimarts i dijous, de 17 a 19 h a
l’Escola Bressol Municipal la Granota
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C. del Centre, 26-30
Tel. 93 379 00 50
educacio@elprat.cat
www.elprat.cat/educacio
www.facebook.com/ElPratEducacio
www.twiter.com/ElPratEducacio 

Escoles Bressol  Públiques 
i altres serveis educatius 
per a la petita infància

(0 - 3 anys) 2020-2021


