Institut Josep Comas i Solà

La ZBE a Barcelona: és una mesura
suficient per a prevenir el dèficit d’atenció
en infants lligat a la contaminació?
Autors:

Aya Bouaqaiq Benabed
Anthony Araujo Gomez
Aishmal Ahmad Bahawal
Nalain Abbas

Tutors:

Eva Gorrochategui
Fernando M. Jiménez

30 de maig de 2020

Resum: En aquest treball estudiem l’eficàcia de la ZBE a Barcelona. Ho farem a partir de
l’anàlisi dels nivells de NO2 enregistrats en set barris de la ciutat al llarg de les 24 hores
d’un dia durant el mes de febrer de 2020. Per a fer-ho, utilitzem les dades de l’Open Data
BCN de les estacions de mesura de la qualitat de l’aire de Barcelona. Amb aquests
resultats, analitzem si les franges horàries de màxima contaminació es produeixen en
hores lectives ja que estudis en la literatura evidencien un impacte de la contaminació en
l’aprenentatge dels infants. Per últim, fem una anàlisi del cost econòmic i mediambiental
d’un model de cotxe de fa vint anys i d’un actual. Obtenim com a conclusió que, malgrat
que en cap cas se supera el límit màxim permès de 200 μg/m3 de NO2, els dos barris
amb major contaminació són l’Eixample i Gràcia i, aquests també són els que presenten
un major nombre d’escoles. En canvi, Vall d’Hebron i Palau Reial són els barris amb
menor contaminació i també menor nombre d’escoles. També podem concloure que la
interferència dels contaminants amb els processos d’aprenentatge es produeix
fonamentalment en les primeres hores lectives (8-10h del matí). Finalment, observem que
el cost dels cotxes ha augmentat 3 vegades en l’actualitat, però el seu impacte en el medi
ambient és 5 vegades menor.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. La zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona
La zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona1 és una àrea protegida en la que
està prohibida la circulació de vehicles que no disposen del distintiu ambiental de
la Direcció General del Trànsit (DGT). Aquesta prohibició va des de les 07 h del
matí a les 20 h del vespre tots els dies laborables. Es tracta doncs, d’una mesura
per a disminuir la contaminació aèria generada per les emissions dels vehicles a
motor i per a protegir, d’aquesta manera, la salut de les persones.
La ZBE engloba una àrea de més de 95 km2 (àrea en color verd de la Figura 1)
que inclou Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i el barri de Vallvidrera, el
Tibidabo i les Planes) i els municipis circumdants a les rondes: Sant Adrià de
Besòs, l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i
Cornellà de Llobregat.

Figura 1. Mapa on es representa la ZBE de Barcelona (àrea de color verd) i també les
vies que en queden excloses (línies en taronja). Font: El Periódico2
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1.2. Principals contaminants associats al trànsit
Els cotxes, els camions, les motocicletes, els autobusos i per extensió, tots els
vehicles que funcionen amb combustibles fòssils són els majors contribuents a la
contaminació atmosfèrica (Figura 2)3. De fet, els vehicles emeten més de la meitat
d’òxids de nitrogen que es detecten a l’aire, i són els principals causants de
l’escalfament global del planeta.
La contaminació lligada al trànsit pot ser classificada en primària i secundària. La
contaminació primària fa referència als contaminants que s’emeten directament a
l’atmosfera, mentre que la secundària és el resultat de les reaccions químiques
que experimenten els contaminants un cop allà. Els principals contaminants
(primaris i secundaris) que resulten de les emissions de vehicles inclouen la
matèria particulada (PM), compostos orgànics volàtils (VOC s), diversos òxids de
nitrogen (NOx), entre ells el diòxid de nitrogen (NO2), el monòxid de carboni (CO),
el diòxid de sofre (SO2), el carboni elemental i els gasos d’efecte hivernacle, com
ara el diòxid de carboni (CO2)3.
Segons el Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016
(Pla Aire)4, el diòxid de nitrogen és un dels principals contaminants en les ciutats
generats pel trànsit. Per aquest motiu, el present treball s’ha enfocat únicament en
aquest gas: el diòxid de nitrogen.

Figura 2. Gasos generats pels vehicles, que contenen una mescla de vapor d’aigua i
altres gasos altament contaminants.
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1.3. El diòxid de nitrogen (NO2)
El diòxid de nitrogen és un gas de color marronós i d’una olor forta5. A nivell de
composició química, aquest gas està format per molècules triatòmiques formades
per dos àtoms d’oxigen i un de nitrogen (en vermell i en blau, respectivament, a la
Figura 3).

Figura 3. Representacions de la molècula triatòmica de NO 2, formada per dos àtoms
d’oxigen (en vermell) i un àtom central de nitrogen (en blau)

En relació als efectes que aquest gas produeix en la salut, concentracions de NO2
superiors a 200 μg/m3 (valor límit horari) provoquen una inflamació́ significativa de
les vies respiratòries. De fet, alguns estudis epidemiològics mostren que una
exposició́ prolongada al NO2 augmenta els símptomes de bronquitis en nens
asmàtics.
La principal font d’emissió del NO2 és l’antropogènica5. Aquest gas es genera
fonamentalment en processos de combustió, tant de tipus mòbil (trànsit terrestre,
aeri i marítim) com de tipus estacionari (industrials, centrals tèrmiques, de gas
natural, incineradores, cimenteres, refineries i fàbriques de vidre).

1.4. Contaminants i els processos d’atenció dins les
aules
La preocupació per la contaminació ambiental lligada al trànsit ha incrementat en
els darrers anys, sobretot des de que s’ha vist que nivells alts de contaminants
generen una disminució de la capacitat d’atenció dels infants en els processos
d’aprenentatge.
Un estudi publicat en la revista Epidemiology6,7 mostra que els nivells diaris de
NO2 i de carboni elemental (o carboni negre), dos dels contaminants associats al
trànsit, produeixen fluctuacions en la funció de l'atenció en nens i nenes de
primària.
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Aquest estudi, basat en avaluar els efectes dels contaminants en el
desenvolupament neurològic dels menors, es va efectuar en 300 aules de 39
col·legis de la ciutat de Barcelona i va incloure un total de 2700 nens i nenes
examinats. Els resultats obtinguts van evidenciar que l’exposició a contaminants
va generar un endarreriment equivalent a més d'un mes en la millora natural de la
velocitat de resposta que caldria esperar com a conseqüència del
desenvolupament propi de l'edat7.
Per aquest motiu, en aquest treball hem volgut investigar si els barris de Barcelona
més afectats per la contaminació són també els que tenen un major nombre
d’escoles i, per tant, un major nombre de nens i nenes que es poden veure
afectats.

1.5. Impacte mediambiental dels cotxes al llarg dels anys
A la ciutat de Barcelona circulen milions de cotxes en un sol dia. El nombre de
vehicles censats a la ciutat creix cada cop més i la capacitat d’aparcament és
actualment de 580000 places 8. Aquest elevat trànsit de vehicles repercuteix en la
qualitat de l’aire de la ciutat i també en la salut dels seus habitants.
Figura
4.
Imatge
d’entrada a les rondes
de Barcelona on es pot
veure una alta densitat
de vehicles circulant.

Ara bé, els cotxes sempre han contaminat en la mateixa proporció o aquesta
contaminació ha variat segons el model de cotxe i, per tant, al llarg dels anys?
Els cotxes han canviat molt en les dues últimes dècades, per tal de millorar
aspectes com la comoditat del conductor, la seguretat dels passatgers i sobretot,
intentant cada vegada fabricar models que contaminen menys (vehicles elèctrics o
híbrids).

a) Corsa C3

b) Mercedes classe E

c) Audi e-tron Sportback

Figura 5. Imatges de tres models de cotxe: a) model de l’any 2000, b) model de l’any
2010 i c) model de l’any 2020.
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Segons un article publicat al diari El Periódico fa tres anys9, un cotxe de 20 anys
d’antiguitat o més emet una quantitat d’òxids de nitrogen (NO x) equivalent a la que emeten
cinc cotxes nous (Figura 6a). A més, si es compara la quantitat de matèria particulada
(PM) emesa pels dos models de cotxes 9, s’observa que la contaminació provocada per un
cotxe de més de 20 anys és equivalent a la que produeixen 36 cotxes (Figura 6b).
Precisament degut a la major contaminació que generen els cotxes més antics, la seva
circulació està restringida per la ZBE de Barcelona.

a)

b)

Figura 6. Comparació de la contaminació (a) lligada a NO X i b) lligada a PM) per un
generada per cotxe de fa 20 anys versus un cotxe nou 9.

Tenint en compte tot això, en aquest treball hem volgut fer un estudi comparatiu
del cost econòmic i del cost mediambiental de dos models de cotxe: un de fa vint
anys i un model actual.
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2. OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar si la implantació de la ZBE a
Barcelona és una mesura suficient per a evitar que els infants estiguin
exposats a contaminants atmosfèrics que puguin alterar-ne els seus
processos d’aprenentatge.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu principal, s’han establert d’altres objectius
secundaris que s’indiquen a continuació:
1) Avaluar els nivells de diòxid de nitrogen en set estacions de mesura de
Barcelona, al llarg de les 24 hores del dia durant el mes de febrer de 2020.
2) Estudiar en quines franges horàries els nivells de contaminació son màxims
i investigar si coincideixen amb els horaris escolars.
3) Avaluar els barris de Barcelona més afectats per la contaminació i estudiar
el nombre d’escoles afectades en aquestes zones.
4) Estudiar comparativament el cost econòmic i mediambiental d’un cotxe de
nova fabricació amb el d’un de més de vint anys d’antiguitat.
5) Elaborar una proposta de millora a l’ajuntament de Barcelona que permeti
reduir la contaminació en aquells barris actualment més afectats i que
contenen un major nombre d’escoles de primària.

3. DATASETS I METODOLOGIA
3.1. Datasets
Les dades necessàries per a realitzar aquest treball de recerca s’han obtingut del
Servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN.
En concret, s’ha treballat amb 3 conjunts de datasets10, proporcionats per la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de
Catalunya. Cal esmentar que el terme dataset, provinent de l’anglès, fa referència
a una col·lecció de dades, generalment gran, representada en taules o matrius.
Els 3 datasets amb els que s’ha treballat en aquest estudi inclouen: dataset 1,
referent al conjunt total de contaminants mesurats a les estacions; dataset 2,
referent a les mesures de NO2 a les diferents estacions de mesura de Barcelona i
dataset 3, referent a l’emplaçament de les diferents estacions de mesura.
Analitzant el dataset 1 (Contaminants de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire
de la ciutat de Barcelona - Open Data Barcelona) s’ha vist que el total de contaminants
estudiats a les estacions de mesura de Barcelona engloba diòxid de sofre (SO2),
monòxid de nitrogen (NO), diòxid de nitrogen (NO2), altres òxids de nitrogen
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(NOX), ozó (O3), monòxid de carboni (CO) i matèria particulada de mida 10 (PM10).
A més, en aquest dataset11 s'indica el codi de cadascun d’aquests contaminants i
les seves unitats de mesura, en µg/m3. El present estudi se centra en el
contaminant NO2, amb el codi número 8.
El dataset 2 (Qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona - Open Data Barcelona) es
tracta d’un dataset molt més complex que l’anterior, ja que conté informació dels
nivells de contaminants enregistrats en intervals d’una hora i en una periodicitat
mensual12. En aquest treball es va decidir acotar l’estudi al mes de febrer de 2020.
A més, en aquest dataset també s’indica si els valors dels contaminants estan
validats o no. Seleccionant només la informació corresponent al contaminant de
codi 8 (NO2), la mida de la matriu del dataset 2 va disminuir de forma
considerable, cosa que va facilitar la seva posterior anàlisi.
El dataset 3 (Estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona Open Data Barcelona), consisteix en un dataset més senzill, que conté informació
del codi de les diferents estacions de mesura i del seu emplaçament. La Taula 1
mostra part de la informació recollida en aquest dataset. Com es pot veure, les
estacions de mesura son set i corresponen als barris de La Ciutadella,
l’Eixample, Gràcia, Palau Reial, Poblenou, Sants i Vall d’Hebron. En la Figura
7 es pot observar l’emplaçament d’aquestes estacions.
Taula 1. Informació de les estacions de mesura de la qualitat de l’aire de Barcelona
extreta del Dataset 313.
Codi estació

Barri

Districte

Ubicació

50

Ciutadella

Ciutat Vella

Parc de la Ciutadella

43

Eixample

Eixample

Av. Roma - c/ Comte Urgell

44

Gràcia

Gràcia

Plaça Gal·la Placídia (Via Augusta Travessera de Gràcia)

57

Palau Reial

Les Corts

c/ John Maynard Keynes - c/ de Jordi Girona

4

Poblenou

Sant Martí

Plaça Josep Trueta (Pujades - Lope de Vega)

42

Sants

Sants-Montjuic

Jardins de Can Mantega (Joan Güell - Violant
d’Hongria)

54

Vall Hebron

Horta-Guinardó

Parc de la Vall d’Hebron. c/ Martí Codolar - c/
Granja Vella
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Figura 7. Mapa de Barcelona on es mostra la ubicació de les set estacions de mesura de
la qualitat de l’aire: 50) Ciutadella; 43) Eixample; 44) Gràcia; 57) Palau Reial; 4) Poblenou;
42) Sants i 54) Vall d’Hebron.

3.2. Representació gràfica dels datasets
Com que el dataset 2, que conté els nivells de NO2 en les diferents estacions de
mesura al llarg de tot el mes de febrer de 2020, és molt complex, en aquest treball
s’ha decidit estudiar-lo de forma visual.
Per a obtenir les representacions visuals s’ha treballat amb google spreadsheet i
s’han elaborat uns mapes de color, que es mostren l’apartat de resultats d’aquest
treball.
Els mapes de color, en anglès heatmaps, són representacions que associen un
conjunt de valors (en el nostre cas nivells de contaminants) a colors. Cada valor
està associat a un color, i el conjunt de colors formen una escala de colors. En
aquest treball s’ha escollit el color negre per a representar concentracions de
contaminant molt baixes i el color verd fluorescent per a representar
concentracions molt elevades de contaminant. En la Figura 8 es mostra l’escala
de colors utilitzada en els mapes de color d’aquest treball. Com es pot veure a
mesura que s’avança del color negre al color verd fluorescent, la concentració de
NO2 augmenta des de 0 a 100 µg/m3.
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Figura 8. Escala de colors dels mapes de color creats en aquest treball
A més, per tal de facilitar la interpretació dels resultats, en aquest treball s’ha
elaborat un mapa de color per a cadascuna de les estacions de mesura.

4. RESULTATS i DISCUSSIÓ
4.1. CONTAMINACIÓ PER NO2
En aquest treball s’han avaluat els nivells de concentració de NO 2 en set estacions
de mesura de la qualitat de l’aire de Barcelona: 50) Ciutadella; 43) Eixample; 44)
Gràcia; 57) Palau Reial; 4) Poblenou; 42) Sants i 54) Vall d’Hebron.
Els resultats obtinguts es mostren en els mapes de color de les Figures 9 i 10. Tal
com s’ha explicat en l’apartat 3 de metodologia, en aquests mapes el color negre
indica quantitats molt baixes de NO2 i, per tant, baixa contaminació. En canvi, el
color verd fluorescent indica quantitats elevades de NO2 i, per tant, alta
contaminació.

4.1.1. Nivells de NO2 en les diferents estacions de mesura
Observant els mapes de color de les set estacions, representats en les Figures 9 i
10, es pot veure que les estacions amb menors quantitats de NO 2 enregistrades
corresponen a la 54 (Vall d’Hebron) i 57 (Palau Reial). Com es pot veure, els
mapes de color d’aquestes dues estacions són els que mostren més franges
negres. Per tant, sembla ser que aquestes dues regions de Barcelona (Vall
d’Hebron i Palau Reial) són les menys afectades per la contaminació per NO 2.
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Figura 9. Mapes de color que representen les concentracions de NO2 (µg/m3) en 4
estacions de mesura (4-Poblenou; 42-Sants; 43-Eixample; 44-Gràcia). En color negre
les concentracions més baixes, i en verd fluorescent les més altes.
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Figura 10. Mapes de color que representen les concentracions de NO 2 (µg/m3) en 4
estacions de mesura (4-Poblenou; 42-Sants; 43-Eixample; 44-Gràcia). En color negre les
concentracions més baixes, i en verd fluorescent les més altes.

En canvi, els mapes de color que presenten més franges de color verd, indicant
majors nivells de contaminació corresponen a la 43 (Eixample) i a la 44 (Gràcia).
Per tant, els resultats obtinguts en aquest treball indiquen que aquestes dues
regions de Barcelona (Eixample i Gràcia) són les més afectades per la
contaminació per NO2.
És important destacar, no obstant, que en tots els casos no s’està superant el límit
horari màxim permès14 de 200 μg/m3 de NO2.
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4.1.2. Nivells de NO2 al llarg d’un dia i coincidència amb l’horari
escolar
Deduir una tendència dels nivells de NO2 al llarg del dia resulta una mica més
complicat que saber quines son les estacions més afectades. Això és degut a que
hi ha lleugeres diferències entre les diferents estacions, i també dins d’una mateixa
estació al llarg del mes de febrer. Ara bé, sí que es pot deduir una tendència
general que es compleix en totes les estacions. Aquesta tendència correspon a
l’existència de dues franges horàries amb nivells més alts de NO 2, que
corresponen a parts dels mapes de color amb un verd més intens. Aquestes
franges es podria dir que van des de les 6/7 h a les 9/10 h del matí, la primera, i
de les 19 h a les 22 h de la nit, la segona.
Per tant, en relació a la coincidència dels màxims de contaminació amb l’horari
lectiu, es pot deduir que les hores lectives que es veuen més afectades són les
primeres del matí (8, 9 i 10 hores), coincidents amb la franja 1 de més alta
contaminació.
Això implicaria, que el grau d’atenció de l’alumnat es podria veure perjudicat en
les primeres hores lectives del dia, degut als màxims nivells de NO2 registrats
en la ciutat de Barcelona. Aquesta afectació, a més, seria màxima en els barris
amb una contaminació més alta, corresponents a l’Eixample i la Vila de Gràcia.

4.1.3. Grau d’afectació de la contaminació per NO2 en escoles de
primària de Barcelona
Per tal de veure si els barris amb major nivell de contaminació són també els que
tenen més escoles, hem fet una recerca del nombre d’escoles que hi ha en els 7
barris que hem estudiat en aquest treball: Ciutadella, Gràcia, l’Eixample, Vall
d’Hebron, Palau Reial, Poblenou i Sants15.
Aquest llistat d’escoles de primària (classificades en escoles públiques,
concertades, privades subvencionades i privades) es troba en una taula en
l’Apèndix d’aquest treball. El nombre total d’escoles en cadascun d’aquests barris
és el següent: Ciutadella 4 escoles, Gràcia 13 escoles, l’Eixample 29 escoles, Vall
d’Hebron 2 escoles, Palau Reial 7 escoles, Poblenou 10 escoles i Sants 10
escoles.
En la Figura 11 es mostren aquests resultats. Tal com es pot observar, els dos
barris amb una major contaminació (Eixample i Gràcia), són els que també tenen
un major nombre d’escoles. En canvi, els dos barris amb una menor contaminació
(Palau Reial i Vall d’Hebron) són dels barris que tenen un nombre més petit
d’escoles. Resulta evident, doncs, que els col·lectius més grans de nens i
nenes de primària de la ciutat de Barcelona es troben en els barris amb una
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major contaminació, mentre que els col·lectius més petits es troben en zones
amb menor pol·lució.

Figura 11. Gràfic de barres on es mostren el número d’escoles per barris. En color
vermell es poden veure quins són els barris amb major contaminació (NO2) i en color verd
quins son els que tenen menor contaminació (NO2).

4.2. VEHICLES
En aquest estudi hem fet una recerca per tal de poder comparar el cost econòmic
d’un vehicle fa vint anys i en l’actualitat amb el seu corresponent cost ambiental;
és a dir, els nivells de contaminants mitjans emesos pel vehicles16.
Aquestes dades es mostren en els diagrames de barres de la Figura 12.
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Figura 12. Gràfics de barres que relacionen: el superior, el cost econòmic d’un cotxe de fa
20 anys amb el d’un actual i l’inferior, el cost ambiental dels dos models de cotxe.
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Observant els dos diagrames de barres, observem que el preu mig dels cotxes de
vint anys o més d’antiguitat rondava els 5000 € mentre que el preu d’un cotxe
actual de gama mitja és d’uns 15000 €; és a dir tres vegades més alt. Ara bé, els
cotxes que es fabricaven fa vint anys, tot i ser més econòmics generaven cinc
vegades més quilograms de CO2, un dels contaminants més nocius per al medi
ambient. Els cotxes d’ara, costen tres vegades menys que el vell però, generen 5
vegades menys quilograms de CO2. Ara bé, malgrat aquestes millores, les
emissions en carretera entre l’any 2000 i 2014 només han disminuït un 40%, tal i
com es pot veure en la Figura 12, cosa que ens indica que encara hi ha feina per
fer i seguir avançant en aquesta direcció17-20.

Figura 12. Límits d’emissió de NO2 al llarg dels anys 2000, 2005, 2009 i 2014

5. CONCLUSIONS
Les conclusions principals a les que s’ha arribat en aquest treball són les
següents:
● La ZBE de Barcelona permet que els nivells ambientals de NO 2 en la ciutat
siguin inferiors al límit màxim horari permès de 200 μg/m3.
● Malgrat estar dins dels límits permesos, els nivells ambientals de NO 2
afecten en la capacitat d’aprenentatge dels nens de 7-12 anys i han de ser
minimitzats encara més.
● Els nivells més alts de NO2 a Barcelona es registren en les estacions de
mesura de l’Eixample i de Gràcia, mentre que els nivells més baixos es
detecten a Palau Reial i a la Vall d’Hebron.
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● Els barris més contaminats (Eixample i Gràcia) són també els que tenen
major nombre d’escoles (29 i 13, respectivament).
● Els barris menys contaminats (Vall d’Hebron i Palau Reial) són dels que
tenen menor nombre d’escoles (2 i 7, respectivament).
● Les dues franges horàries amb majors nivells de contaminació són de 6/7 h
a 9/10 h del matí i de 19 h a 22 h de la nit.
● La franja d’horari escolar en què els nens estan sotmesos a major
contaminació és de 8 a 10 h del matí.
● Els nivells de contaminants que emet un cotxe de vint anys d’antiguitat són
cinc vegades superiors als que emeten els cotxes d’actual producció.
● El cost d’un cotxe actual és d’unes tres vegades superior al d’un cotxe antic.

6. PROPOSTES DE MILLORA
A partir de les conclusions extretes en aquest treball, volem fer una proposta de
millora a l’Ajuntament de Barcelona que es basi en dos aspectes:
-

Limitar la circulació dels cotxes, des de les 8 h a les 10 h del matí (franja
horària de major contaminació) als barris de la Gràcia i l'Eixample als
carrers que estiguin a prop de les escoles de primària.

-

Habilitar més carrils bici en els 2 barris més contaminats (Gràcia i
l'Eixample).

Per altra banda, voldríem suggerir que estaria bé afegir més estacions de mesura
de la qualitat d'aire en els barris de Barcelona que actualment no en disposen
com, per exemple,la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, que és el nostre
barri.
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8. APÈNDIX
Escoles en ciutadella (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera)
Públiques:3
1) Escola Pere
Vila
2) Escola
Cervantes
3) Escola Parc
de la
Ciutadella
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Privades
concertades:1
1) La Salle Comtal

Privades
Subvencionades
:0

Privades: 0

Total d’escoles
a la Ciutadella: 4
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Escoles en Eixample (l'Antiga Esquerra de l'Eixample)
Públiques: 1
1) Escola
Mallorca

Privades
concertades:5
1) Mare de Déu
de Roser
2) Sant Josep
Oriol
3) Sagrada
Família
4) Sant Miquel
5) IPSE

Privades
Subvencionades
:
0

Privades: 0

Total d’escoles
a l’Eixample:29

Les escoles de l'Eixample (La Nova Esquerra d'Eixample)
Públiques: 4
1) Escola Auró
2) Escola els
Llorers
3) Escola
Diputació
4) Escola Joan
Miró

Privades
concertades: 2
1) IPSI
2) Urgell

Privades
Subvencionades
:0

Privades: 0

Les escoles de l'Eixample (La Dreta de l'Eixample)
Públiques: 4
1) Escola 9
graon
2) Escola Carlit
3) Escola
Concepció
4) Institut
Escola
Eixample

Privades
concertades: 10
1) Dominiques
Barcelona
2) Maristes la
Immaculada
3) San Nicolás
4) Escolàpies
LlúriaBarcelona
5) Lestonnac
6) Sagrat Coresclaves
7) Jesuïtes
Casp- Sagrat
Cor de Jesús
8) Mare de Diví
Pastor
9) Santa AnaEixample
10) Sagrat Cordiputació

Privades
Subvencionades
:1
1) LLIPR Drac
Màgic

Privades: 2
1) Immaculada
concepció
Barcelona
2) Pérez Ibora

Privades
Subvencionades
:0

Privades: 0

Les escoles a Gràcia (La vila de Gràcia)
Públiques: 4
Privades
concertades: 4
1) Escola
l'Univers
1) La salle
2) Escola Reina
Gràcia
Violant
2) Nou Patufet
3) Escola
3) Sant Josep
Patronat
4) Vedruna-
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Total d’escoles
a Gràcia:13
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Domènech
4) Escola
Josep Maria
Jujol

Gràcia
Barcelona

Les escoles a Gràcia (El camí d'en Grassot i Gràcia Nova)
Públiques:3
1) Escola Pau
Casals-Gràcia
2) Escola la
sedeta
3) Escola
Sagrada
Família

Privades
concertades:2
1) Sant JosepTeresianes
2) Claret

Privades
Subvencionades
:0

Privades:0

Privades
Subvencionades
:0

Privades:3
1) Aula Escuela
Europea
2) Zurich
3) St.Peter's
school

Total d’escoles
a Palau Reial:7

Privades
Subvencionades
:0

Privades: 0

Total d’escoles
al Poblenou: 10

Privades
Subvencionades
:0

Privades:0

Total d’escoles
a Sants: 10

Les escoles a Palau Reial (Pedralbes)
Públiques: 0

Privades
concertades:4
1) Sant Pau
2) Solc
3) Thau
4) Abat OlibaLoneto

Les escoles de Poble Nou
Públiques:8
1) Escola Vila
Olímpica
2) Escola
l'Arenal de
Llevant
3) Escola La Mar
Bella
4) Escola Les
Acàcies
5) Escola La
Llacuna del
Poblenou
6) Escola La Flor
de maig
7) Escola Sant
Martí
8) Escola Pere
IV

Privades
concertades: 2
1) Asunción de
Nuestra
Señora
2) Voramar

Les escoles de Sants
Públiques: 5
1) Escola
Gayarre
2) Escola Cal
Maiol
3) Escola
Jaume I
4) Escola
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Privades
concertades: 5
1) Montserrat
2) Maristes
Sants-Les
corts
3) Lloret
4) Maristes
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Pràctiques
5) Escola
Barrufet

Sant- Les
corts
5) Nostra
senyora de
Corme

Les escoles de Vall d'Hebron
Públiques:1
1) Escola Pau
Casals

22

Privades
concertades: 1
1) Sant Joan
Basco

Privades
Subvencionades
:0

Privades: 0

Total d’escoles
a la Vall
d’Hebron: 2

