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Jordi Hereu i Boher 
Alcalde de Barcelona

Montserrat Ballarín i Espuña 
Regidora d’Educació

L’eix de la política municipal és i ha estat, en els dar-
rers anys, la cohesió social. La voluntat que Barcelona, 
malgrat els canvis demogràfics i sociològics que ha 
viscut acceleradament, continuï essent una ciutat on 
tots els qui l’habitem trobem el nostre espai d’oportu-
nitats en igualtat de condicions. Amb aquest objectiu, 
i amb el convenciment que l’educació és la clau per 
garantir aquest futur que volem, treballem dia rere dia 
per millorar l’oferta educativa de la nostra ciutat.

La guia que teniu a les mans és una bona mostra de la 
qualitat d’aquesta oferta, amb uns centres que s’han 
guanyat el reconeixement i la confiança dels seus ali-
ats principals en la tasca d’educar els nens i les ne-
nes: les famílies. En la majoria d’escoles, les famílies, 
a través de les associacions de pares i mares, dels 
consells escolars i d’altres espais de participació, es-
devenen un motor imprescindible per al bon funciona-
ment de l’educació.

És per això que, un any més, ens posem al costat 
de les famílies incrementant els ajuts de menjador i 
els programes per a l’acollida matinal, per als patis 
oberts, per a les activitats complementàries i per a la 
formació dels pares i de les mares, amb l’objectiu de 
dotar-los d’eines que els ajudin a poder donar suport 
als seus fills i filles al llarg de l’escolaritat.

Inaugurem aquest curs ampliant la xarxa educativa 
de la ciutat amb nou escoles bressol, a Sarrià-Sant 
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sants-
Montjuïc i Nou Barris, i amb un nou centre d’educació 
infantil i primària a Sant Andreu.

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci 
d’Educació, segueix treballant també per facilitar la 
tasca educativa als equips de mestres, garantint uns 
centres de qualitat i apostant per una escola de proxi-
mitat que sigui el cor de la vida educativa i sociocul-
tural de cada barri. 

Estem convençuts que en aquesta guia trobareu uns 
equipaments escolars que compliran les vostres ex-
pectatives i que oferiran als vostres fills i filles la millor 
educació possible. 

El eje de la política municipal es, y ha sido en los últimos 
años, la cohesión social. La voluntad de que Barcelona, 
pese a los cambios demográficos y sociológicos que ha 
vivido aceleradamente, siga siendo una ciudad donde 
todos encontremos nuestro espacio de oportunidades 
en igualdad de condiciones. Con este objetivo, y con 
el convencimiento de que la educación es la clave para 
garantizar el futuro que deseamos, trabajamos día tras 
día para mejorar la oferta educativa de nuestra ciudad.

La guía que tiene en las manos es buena muestra de 
la calidad de esta oferta, con unos centros que se han 
ganado el reconocimiento y la confianza de sus aliados 
principales en la tarea de educar a los niños y niñas: las 
familias. En la mayoría de escuelas las familias, a través 
de las asociaciones de padres y madres, de los consejos 
escolares y de otros espacios de participación, constitu-
yen un motor imprescindible para el buen funcionamien-
to de la educación. 

Por este motivo, un año más nos ponemos al lado de 
las familias incrementando las ayudas de comedor y 
los programas para la acogida matinal, para los patios 
abiertos, para las actividades complementarias y para 
la formación de los padres y madres con el objetivo de 
dotarlos de herramientas que les faciliten el apoyo a sus 
hijos e hijas a lo largo de la escolaridad.

Inauguramos este curso ampliando la red educativa de 
la ciudad con nueve escoles bressol, en Sarrià-Sant 
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sants-
Montjuïc i Nou Barris, i con un nuevo centro de educa-
ción infantil y primaria en Sant Andreu.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Consorcio 
de Educación, sigue trabajando para facilitar la labor 
educativa a los equipos de maestros, garantizando 
unos centros de calidad y apostando por una escuela 
de proximidad que sea el corazón de la vida educativa y 
sociocultural de cada barrio.

Estamos convencidos de que en esta guía hallaréis unos 
equipamientos escolares que cumplirán vuestras expec-
tativas i que ofrecerán a vuestros hijos e hijas la mejor 
educación posible.
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La recerca és un mètode 

d’aprenentatge que ens permet 

descobrir com funciona el món. 
La investigación es un método 

de aprendizaje que nos permite 

descubrir cómo funciona el mundo.



Benvolguts pares i mares. Amb aquesta guia us pre-
sentem l’oferta educativa de la ciutat de Barcelona, 
per tal que totes les famílies que heu d’escolaritzar els 
fills i filles el proper curs 2010-2011 tingueu al vostre 
abast tota la informació sobre els centres educatius 
sostinguts amb fons públics de la ciutat. Un servei 
d’educació de Catalunya que a Barcelona té una ofer-
ta de qualitat, variada, diversa i pròxima al domicili, on 
cada centre, mitjançant la seva autonomia, s’ajusta als 
requeriments de l’entorn.

A les escoles i els instituts de la ciutat, els infants 
i adolescents troben un espai on créixer i desenvo-
lupar el seu potencial humà, i adquireixen les eines 
imprescindibles per conviure en la societat del segle 
XXI. Una societat marcada per les tecnologies de la 
informació i de la comunicació que ens obliga, com 
a Administració educativa –i que també obliga el 
conjunt dels agents educatius–, a fer un esforç im-
portant per introduir i incrementar l’ús del llenguatge 
digital en els aprenentatges, treballant cada vegada 
més en xarxa i amb interactivitat. Una societat cada 
cop més global i diversa, on el multilingüisme es-
devé imprescindible, per la qual cosa apostem per 
una segona llengua estrangera més enllà de l’anglès 
i per promoure els valors de la convivència i el diàleg 
entre l’alumnat. Una societat on la capacitat crítica, 
creativa, reflexiva i de presa de decisions basada en 
unes competències assolides sòlidament és l’actiu 
principal.

El Consorci d’Educació de Barcelona, com a Admi-
nistració educativa única a la ciutat, és a l’abast i al 
servei de totes les ciutadanes i de tots els ciutadans. 
Justament ara que estem a punt de començar el pro-
cés de preinscripció, s’estan assentant les bases d’un 
curs que serà d’importància cabdal ja que es desple-
garà la Llei d’educació de Catalunya, de la qual volem 
posar en relleu la bella idea que recull, segons la qual 
l’educació és la porta a la realització personal i al pro-
grés col·lectiu. El nostre esforç i la nostra feina aniran 
orientats a assolir-los. Convidem totes les famílies a 
participar en la vida i el funcionament de l’escola, i a 
col·laborar amb el professorat per acompanyar els fills 
en aquest procés educatiu. Quan els pares s’interes-
sen per l’escola, els fills també ho fan. 

Queridos padres y madres. Con esta guía os presenta-
mos la oferta educativa de la ciudad de Barcelona, para 
que todas las familias que tenéis que escolarizar a vues-
tros hijos e hijas en el próximo curso 2010-2011 tengáis 
a vuestra disposición toda la información sobre los cen-
tros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
ciudad. Un servicio de educación de Cataluña que en 
Barcelona tiene una oferta de calidad, variada, diversa 
y próxima al domicilio, donde cada centro, mediante su 
autonomía, se ajusta a los requerimientos del entorno.

En las escuelas e institutos de la ciudad, los niños y ado-
lescentes encuentran un espacio donde crecer y desa-
rrollar su potencial humano, adquiriendo las herramien-
tas imprescindibles para convivir en la sociedad del siglo 
XXI. Una sociedad marcada por las tecnologías de la 
información y de la comunicación que nos obliga, como 
Administración educativa –y que también obliga al con-
junto de agentes educativos–, a realizar un esfuerzo im-
portante para introducir e incrementar el uso del lenguaje 
digital en los aprendizajes, trabajando cada vez más en 
red y con interactividad. Una sociedad cada vez más 
global y diversa, donde el multilingüismo resulta impres-
cindible, por lo que apostamos por una segunda lengua 
extranjera más allá del inglés y por promover los valores 
de la convivencia y el diálogo entre el alumnado. Una so-
ciedad donde la capacidad crítica, creativa, reflexiva y 
de toma de decisiones basada en unas competencias 
sólidamente alcanzadas es el principal activo.

El Consorcio de Educación de Barcelona, como Admi-
nistración educativa única en la ciudad, está a la dis-
posición y al servicio de todas las ciudadanas y ciu-
dadanos. Precisamente ahora que estamos a punto de 
iniciar el proceso de preinscripción, se están asentando 
las bases de un curso que será de capital importancia 
ya que se desplegará la Ley de educación de Cataluña, 
de la que queremos poner de relieve la hermosa idea 
que recoge, según la cual la educación es la puerta a 
la realización personal y al progreso colectivo. Nuestro 
esfuerzo y nuestra labor irán orientados a alcanzarlos. 
Invitamos a todas las familias a participar en la vida y 
funcionamiento de la escuela, colaborando con el pro-
fesorado para acompañar a los hijos en este proceso 
educativo. Cuando los padres se interesan por la es-
cuela, los hijos también lo hacen. 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació

Dolors Rius i Benito 
Presidenta del Consorci 
d’Educació de Barcelona
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