
LA SÍNDICA DIU QUE L’EXTERNALITZACIÓ I 

L’AUGMENT DE LA RÀTIO D’INFANTS PER AULA HAN 

POGUT TENIR UN IMPACTE EN LA QUALITAT 

EDUCATIVA EN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

Vilà ha supervisat, el darrer any, una queixa de la Plataforma Escoles Bressol 

Indignades 

La defensora ha recomanat que es garanteixin els recursos necessaris per 

treballar per l’equitat i l’excel·lència educativa i que l’interès superior de l’infant 

sigui el principi inspirador de les accions a desenvolupar en les escoles bressol  

El darrer any, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha supervisat 

una queixa de la Plataforma Escoles Bressol Indignades. El col·lectiu va mostrar, el 

mes de maig de 2015, la seva preocupació a la síndica per la situació de l’educació de 

0 a 3 anys a les escoles bressol municipals i també en els espais familiars. 

Recentment, la síndica ha conclòs que, tot i que el model de les escoles bressol 

municipals s’ha desenvolupat dins dels paràmetres normatius, els canvis introduïts 

(com l’augment de la ràtio d’infants per aula, la reducció de les hores dels educadors 

de suport i l’externalització de tres escoles bressol), especialment a partir de l’any 

2012, poden haver tingut un impacte en la qualitat educativa i en els objectius d’equitat 

i excel·lència que ha de perseguir l’Ajuntament de Barcelona pels centres educatius i 

els infants de la ciutat. 

Vilà ha recomanat el consistori que es garanteixin els recursos necessaris per treballar 

per l’equitat i l’excel·lència educativa, que l’interès superior de l’infant sigui el principi 

inspirador de les accions a desenvolupar en les escoles bressol municipals i que, per 

tal de millorar el servei, es mantinguin espais de diàleg i participació amb les escoles 

bressol i les famílies. 

Amb aquesta decisió, la síndica ha donat, en part, la raó a la Plataforma Escoles 

Bressol Indignades, que considera que, lluny, del model d’excel·lència educativa que 

es va desenvolupar a les escoles bressol municipals fa anys, actualment no s’està 

treballant i oferint als infants i les seves famílies una educació amb els nivells de 

qualitat educativa que caldrien. 

Des de fa uns mesos, les tres escoles bressol que s’havien privatitzat tornen a ser de 

titularitat pública. 

Podeu consultar la resolució completa de la síndica en l’enllaç següent: 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_801466424414.pdf 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_801466424414.pdf

