Aprendre a
L'Hospitalet
per un futur
d'oportunitats
El cicle de l’educació infantil, de 0 a 3 anys, és una etapa
fonamental en el desenvolupament dels infants i esdevé
clau per al seu rendiment escolar i acadèmic en els cicles
posteriors. Així doncs, el procés de preinscripció per a
les escoles bressol és un dels moments més importants
per a les famílies. Heu de triar el centre on els nens i les
nenes tindran el seu primer contacte amb el món escolar,
una elecció sovint delicada en la qual heu de valorar
diferents aspectes.
L’Hospitalet compta amb setze centres d’educació
infantil sufragats amb fons públics i distribuïts per tot
el municipi: sis escoles bressol municipals, tres escoles
bressol de la Generalitat i set més de privades, sense
afany de lucre, subvencionades.
Les escoles bressol municipals són centres d’atenció
integral per a la petita infància, alhora que acompanyen
les famílies en la criança i en la conciliació. Són espais
inclusius i integradors on els infants interactuen i se
socialitzen. Totes tenen com a model de referència el
projecte educatiu marc 0-3, un document que marca els
principis rectors, els valors i els criteris educatius dels
centres.
Us convido a conèixer els centres, les instal·lacions, els
projectes educatius i els equips docents, presencialment
o virtualment, per tal que pugueu prendre la vostra
decisió ben informats.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat
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TERME MUNICIPAL
D’ESPLUGUES

TERME MUNICIPAL
DE BARCELONA

TERME MUNICIPAL
DE CORNELLÀ

A
B

La Casa dels Arbres
La Casa dels Contes
Azorín
El Passeig
El Tren
L’Estel Blau

C

La Casa de la Muntanya
Patufet
Garabatos

D

La Casa del Molí
Ding-Dong

E1

La Casa del Parc
Nova Fortuny

E2

La Casa de les Flors
La Florida
La Gua-Gua

A

Santa Eulàlia

B

Bellvitge i Gornal

C

El Centre, Sanfeliu i Sant Josep

D

Pubilla Cases i Can Serra

E1 Collblanc-la Torrassa
E2 La Florida

Xarxa d’Escoles Bressol
Municipals
Llars d’infants públiques
de la Generalitat
Escoles bressol
subvencionades que
participen en la campanya
de preinscripció municipal
i en la seva normativa
i calendari.

Xarxa
d’Escoles
Bressol
Municipals
de L’Hospitalet
Preinscripció per al curs
2022-2023
Presentació de sol·licituds
Telemàtiques: del 5 al 17 de maig
Presencials: del 9 al 17 de maig
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Els infants són el centre
de l'acció educativa

Escoles properes i actives
en la vida del barri

Serveis i activitats
de les escoles bressol

L’escola bressol és un espai idoni de socialització i
d’aprenentatge. L’infant es descobreix a si mateix,
descobreix als altres i desenvolupa la seva comunicació
i el llenguatge en un entorn segur, ric en propostes
educatives. El joc és una de les activitats d’aprenentatge
més significatives i tota la programació educativa es
realitza tenint en compte les necessitats dels infants.

Participen en les xarxes de criança i educació creades
en els diferents districtes de la ciutat. En aquestes
xarxes participen professionals i entitats que treballen
amb la petita infància (de 0 a 6 anys) i les seves famílies
(biblioteques, cultura, sanitat, mestres de parvulari,
psicòlegs i psicòlogues, AFA) i tracten temes de criança
i educació per oferir unes pautes globals i comunes i
orientar les mares i els pares en els temes d’educació
que els interessen.

Els principals serveis que ofereixen són els
d’escolarització (activitat lectiva), menjador i descans i
acollida (per a famílies que necessiten un temps “extra”
perquè atenguin llurs fills i filles.

L’escola considera l’infant una persona plena i competent
per aprendre i relacionar-se, respecta el seu ritme
d’aprenentatge i les propostes educatives es basen en la
quotidianitat dels infants, allò que els és proper.

La participació de les famílies,
clau per a una escola bressol
de qualitat
La família és la principal responsable de l’educació dels
fills. L’escola amplia les possibilitats de desenvolupament
i d’aprenentatge dels infants. Les famílies participen
activament en la vida diària de l’escola, en les entrades i
sortides, també dins l’aula i en els actes que s’organitzen.
Es comuniquen diàriament amb les educadores i
aquestes acompanyen i donen suport a mares i pares en
els temes de criança i educació de llurs fills i filles.
També s’organitzen xerrades i espais de debat de
criança i educació on les famílies poden compartir
els temes educatius que més els interessen.
L’AFA (associació de famílies d’alumnes) i les famílies
organitzen activitats d’acord amb la programació anual
de l’escola, i tenen els seus representants en el consell
escolar del centre (què és l’òrgan col·legiat de l’escola on
es debaten tots els temes d’organització i funcionament
de l’escola, aportant les seves opinions i propostes per a
un bon funcionament d’aquesta).
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També participen en diferents activitats de la vida del
barri (festes majors, carnestoltes) o les organitzen
amb la participació de les famílies i entitats del barri,
com per exemple visites al mercats, a biblioteques,
mercats solidaris d’intercanvi de roba infantil per a
famílies, recollida d’oli de cuina per a reciclar, etc. Són
escoles properes, afavoreixen la cohesió social en els
barris, la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació
i contribueixen a la conciliació laboral i familiar i a la
incorporació de la dona al món laboral.

El projecte educatiu marc de les
escoles bressol de L'Hospitalet
Estableix un principis rectors que les escoles poden
utilitzar en els seus projectes educatius com a model
educatiu del 0-3: inclusiu i integrador, (atén les necessitats
i ajuda a compensar desigualtats); respecte a la pluralitat
i la diversitat (reconeix el valor de les diverses cultures
d’origen); el català com a llengua vehicular d’aprenentatge
(i també com a factor d’integració i cohesió social); laic
i aconfessional (articula la convivència social sobre l’eix
d’un conjunt de valors cívics àmpliament compartits).
Alhora, els projectes educatius de cada escola descriuen
la seva identitat i la distingeixen de la resta, i tota la
comunitat escolar està compromesa en la seva aplicació.

Preinscripció i matrícula
L’Ajuntament té competències per establir el procés de
preinscripció i matrícula en les escoles bressol i llars
d’infants. De la trentena d’escoles bressol i llars d’infants
que hi ha a la ciutat, setze escoles bressol participen
voluntàriament en el procés de preinscripció municipal,
aplicant els barems i els criteris d’accés que estableix
l’Ajuntament.
Les escoles bressol i llars d’infants són de titularitat
municipal (6), de la Generalitat de Catalunya (3), o
privades sense afany de lucre (7), de les quals cinc són
subvencionades per l’Ajuntament i oferten els seus
serveis en equipaments municipals.
Podeu consultar el llistat d’aquestes escoles en aquest
fulletó i també a la guia de centres educatius publicada
al web d’educació de l’Ajuntament:
https://www.l-h.cat/educacio

Escoles bressol
Escoles bressol municipals
La Casa dels Arbres
Avinguda del Carrilet, 133, baixos / Telèfon: 93 431 59 19
La Casa del Molí
Carrer de les Amapolas, 41 / Telèfon: 93 480 73 27
La Casa del Parc
Carrer de l’Albereda, 2-12 / Telèfon: 93 448 28 75
La Casa dels Contes
Carrer d’Amadeu Torner, 57 / Telèfon: 93 336 33 04
La Casa de les Flors
Carrer de l’Alegria, 58 / Telèfon: 93 448 38 19
La Casa de la Muntanya
Carrer de l’Estronci, 24-26 / Telèfon: 93 337 70 45

Escoles bressol de la Generalitat
Llar d’infants El Passeig
Carrer de França, 61-69 / Telèfon: 93 336 05 53
Llar d’infants El Tren
Avinguda de Carmen Amaya, s/n / Telèfon: 93 335 88 49
Llar d’infants La Florida
Avinguda de la Primavera, 105 B / Telèfon: 93 437 98 44

Escoles bressol privades
subvencionades
Escola bressol Patufet
Parc de la Remunta, 3 / Telèfon: 93 338 82 62
Escola bressol Garabatos
Carrer de Joan Maragall, 6-12 / Telèfon: 93 337 53 10
Escola bressol Nova Fortuny
Carrer de la Riera Blanca, 22 / Telèfon: 93 449 12 73
Llar d’infants L’Estel Blau
Carrer del Prat, 41 / Telèfon: 93 263 45 74
Llar d’infants La Gua-Gua
Carretera de Collblanc, 155 / Telèfon: 93 440 96 05
Llar d’infants Ding-Dong
Carrer del Molí, 14 / Telèfon: 93 438 59 73
Llar d’infants Azorín
Carrer de Josep Anselm Clavé, 6-8 / Telèfon: 93 331 99 97
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