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L’equip de Govern de la ciutat va 
impulsar a partir del curs 12-13 un 
procés de millora de les  Escoles Bressol 
Municipals  per tal d’incrementar la seva 

1
Millora del model pedagògic, amb accions
com ara:

INCREMENT DE LA 
FUNCIÓ SOCIAL DE LES 
ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS

Municipals  per tal d’incrementar la seva 
funció social.

L’objectiu era intentar reduir barreres 
econòmiques i d’accés a aquest servei, 
confirmades per un estudi de la UAB 
realitzat l’any 2012. 

Aquest procés va comportar la 
realització d’accions en una doble línia:

• Ampliació de l’horari d’ acollida matinal .
• Introducció del servei d’acolliment de tarda. 
• Impuls a la presència de les famílies en la 

vida quotidiana de l’escola. 
• Impuls en funcionament del Consell Escolar 

de Centre
• Impuls de projectes en els diferents centres, 

com ara: 
El període de familiarització al setembre,  el 
projecte de filosofia,  el projecte  de jardins 
oberts, el projecte de famílies 
acompanyants, tallers conjunts per a 
famílies i infants...21



TARIFACIÓ 
SOCIAL

Aplicació de la Tarifació social a 
partir del curs 13-14, adaptant els 
preus del servei bàsic i del servei  
de menjador  a la capacitat 
econòmica de les famílies per 
facilitar l’accés al servei amb 
criteris d’equitat.

2
Preus públics fins el curs 2016-2017

Membres al 
nucli familiar

2 membres

3 membres

Renda familiar(€)

7.968

10.464

Menor o 
igual a

De a Més de

11.952

15.696

27.888

36.624

7.969

10.465

De a

15.935

20.928

11.953

15.697

De a

19.919

26.160

15.936

20.929

De a

23.903

31.392

19.920

26.161

De a

27.887

36.623

23.904 

31.393

Es va passar d’un sistema de 
quota per tothom de 160 € i 
bonificacions en alguns supòsits   
a un model universal de preus 
d’accés segons la capacitat 
econòmica de les famílies.

El model vigent es basa en la 
determinació de trams esglaonats 
de tarifació en funció de la 
capacitat econòmica del nucli 
familiar i del nombre de membres 
del mateix, i s’associa un preu per 
a cadascun dels trams existents, 
tant al servei bàsic com el del 
servei de menjador.

4 membres

5 membres

6 membres

7 membres

12.413

13.810

15.701

17.230

18.619

20.716

23.552

25.845

43.445

48.338

54.955

60.307

Quota mensual

12.414

13.811

15.702

17.231

24.825

27.621

31.402

34.460

18.620

20.717

23.553 

25.846

31.032

34.526

39.253

43.075

24.826

27.622

31.403

34.461

37.238

41.431

47.103

51.691

31.033 

34.527 

39.254 

43.076

43.444

48.337

54.954

60.306

37.239 

41.432 

47.104 

51.692

Serveis bàsics d’educació (de 9 a 12h i de 15 a 17h)

60€ 89€ 118€ 147€ 195€

Quota diària
dinar

Servei de menjador fix

3,50€ 5,50€ 6,50€ 7,50€

32€ 176€

Quota diària
dinar+ berenar

4,50€ 6,50€ 7,50€ 8,50€



Després de diferents cursos i 
arrel de les mesures descrites 
s’ha produït un increment de 
famílies usuàries  de les 
EEBMM (servei bàsic 
d’educació), passant de 396 
infants el curs 13-14 a  416
en aquest curs 16-17.

Tanmateix, l’aplicació de la Tarifació social ha permès una 
redistribució d’alumnes per trams de tarifació, possibilitant l’accés a 
alumnes de famílies amb rendes més baixes, que d’altra manera 
potser no haurien accedit al servei.

IMPACTE 
DELS CANVIS 

infants
396
Infants 

416

Curs 13-14 Curs 16-17 

Distribució d’alumnes per trams (evolució amb la tarifació)

Increment del servei de menjador

Tram Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 Curs 2015-2016

1(32€)

2(60€)

3(89€)

14,4%

8,5%

12,1%

14,6%

7,9%

10,9%

15,7%

6,5%

8,4%Increment del servei de menjador
L’aplicació de la tarifació social ha fet incrementar molt significativament (46% 
d’increment respecte el curs 12-13) els usuaris  fixes del servei de menjador)

Escola Bressol Usuaris fixes Cobertura respecte 
total matriculats

Cobertura respecte 
total matriculats

Usuaris fixes

2012-1013 2016-1017

29

29

52

37

147

29%

24%

45%

43%

35%

39

47

73

55

214

48%

38%

60%

66%

52%

Tambor

Fàbregas

Patufet

Ginesta

Total

46%

Increment
d’usuaris:

3(89€)

4(118€)

5(147€)

6(176€)

7(195€)

12,1%

15,8%

10,9%

7,7%

30,6%

10,9%

13,3%

13,7%

7,7%

31,9%

8,4%

12,4%

15,0%

10,3%

31,7%

Quadre de distribució d’alumnes per trams

Curs 2013-2014%

Curs 2014-2015%

Curs 2015-2016%



Estudi d’avaluació de la 
tarifació social als
serveis educatius

Un estudi realitzat per la universitat Autònoma de Barcelona el 
desembre de 2016 d’avaluació de l’aplicació de la tarifació social 
a les Escoles Bressol municipals i Escola de Música planteja les 
següents conclusions i propostes:

Propostes de millora: 

• Augment de la 
progressivitat en l’actual
sistema de tarifació, 
passant d’un sistema de 
trams a un càlcul
individual

• Incorporació de 

Conclusions:

L’oferta educativa:
la tarifació social ha contribuit no només a

• Incorporació de 
coeficients socials
correctors, per ponderar 
amb més precisió les 
casuístiques presents a 
cada nucli familiar. 

la tarifació social ha contribuit no només a
l’accés de diferents tipologies d’usuaris, sinó al
manteniment de la demanda i la permanència
dels usuaris al servei.

Des del curs 2013-2104 (primer any de la
tarifació) s’ha produït un augment de l’accés de
famílies amb un nivell de renda més modest.
L’anàlisi dels trams permet veure una major
diversificació pel que fa al nivell de renda.

El nivell de renda de les famílies usuàries:
S’observa un augment significatiu de les famílies
que estan per sota els 25.000 € d’ingressos des
de la implementació del sistema de tarifació
social. És a dir, l’accessibilitat al servei ha
millorat per aquelles famílies amb una renda
mitjana-baixa



REVISIÓ DE LA 
TARIFACIÓ SOCIAL
CURS 17-18
Per aprofundir en criteris d’equitat en l’accés al 
servei, l’equip de Govern, conjuntament amb la 
resta de grups polítics, ha fet un procés de 
revisió del model de tarifació Social que s’aplica 
a les Escoles Bressol. Els principals canvis 
proposats, aprovats  inicialment pel Ple d’abril, 
són:

01

0302 04

Les quotes màximes dels 
serveis continuen sent 
les mateixes i les 
mínimes es rebaixen. Els 
serveis als que s’aplica 
tarifació social continuen 
sent els mateixos:

Servei Quota bàsica servei Quota mínima servei

Servei bàsic d’educació

Servei de menjador fix1

Servei de menjador fix2  

(incloent berenar)

195€/ mensual

7,50€/ mensual

8,50€/mensual

15€/mensual

1,50€/dia

2,50€/dia

• 1. Tindrà la consideració de menjador fix quan aquest servei es sol·liciti per un mínim
de 2 dies a la setmana (sempre els mateixos)

• 2. Berenar: Adreçat només a les famílies amb infants de 0-1 i 1-2 anys usuàries del 
servei de menjador.

0302 04
Es passa d’un sistema de trams de 
tarifació a un càlcul individual per 
cada família en funció del nivell de 
renda i el nombre de membres del 
seu nucli. 

Com en anys anteriors, es posa a 
disposició de les famílies un 
simulador de les quotes, per poder 
fer càlculs orientatius de les quotes 
del s servei s amb tarifació.

S’introdueixen coeficients socials correctors 
que s’aplicaran al preu final de servei, per 
ajustar-se a les diferents casuístiques familiars: 

• Germans matriculats al centre: 10% de 
descompte

• Persones amb discapacitat al nucli familiar: 
10% de descompte

• Infants en règim d’acolliment: 10% de 
descompte

Fins a un màxim d’un 20% de descompte

Es manté la possibilitat de revisar el 
preu tarifat si la situació econòmica o 
familiar varia substancialment (canvi 
d’un 20%) durant tot el curs.
Al web municipal podreu trobar el 
tràmit per sol·licitar la revisió del preu. 


