
ESCOLA BRESSOL

DE 4 MESOS A 3 ANYS

L’escola ofereix...

Relacions de respecte i confiança entre 

famílies i educadors/es perquè els infants 

gaudeixin de la seguretat afectiva i 

emocional necessària pel seu 

desenvolupament integral.

Les famílies
participen en el 

projecte educatiu de 

Centre educatiu de titularitat pública:

Amb el suport de:

Subvencionat per:

Els educador/es col·laboren 

estretament amb la família per crear un 

ambient on els nens /es se sentin estimats 

i segurs , per  poder actuar cada vegada 

d’una manera més autònoma.

Opció jornada complerta de 9 a16h.

Inclou el servei de menjador(dinar i         

monitoratge).

Opció mitja jornada de 9 a 12h. El servei 

de menjador és opcional.

projecte educatiu de 

l’escola dels seus fills 

i filles. 

Preinscripcions

del 3 al 12 de maig



Un espai on 
compartir inquietuds, il·lusions i recursos 
relacionats  amb la criança dels fills/es per 
poder enriquir-vos mútuament

Un entorn de relacions on  créixer 
compartint experiències que  reforcin 
l’autoestima  i la 
confiança en les 
pròpies capacitats 
com a infants i com 
a pares i mares.

DE 0 A 12 MESOS

DILLUNS DE 13 A 17H

DE 2 A 6 ANYS

DIMECRES DE 17 A 19H

ESPAIS D’APRENENTATGE

Per créixer tots plegats compartint
experiències en un clima de confiança i 
respecte.

LES FAMÍLIES 

Col·laboraran amb les educadores per crear 
l’ ambient de seguretat i estima necessari,  

 

Un espai on les criatures poden jugar i 
divertir-se, explorant les pròpies capacitats i 
sentir-se acompanyades  en tot moment 
per una persona adulta del seu medi 
familiar. Un espai per pensar, reflexionar   i   

compartir  l'experiència  i  els neguits en 

relació a la cura i  l’educació dels fills/es.

D’1 A 4 ANYS 

DIMARTS i/o DIJOUS DE 16 A 18 H

PER A PARES I MARES

UN DIMECRES AL MES  

ELS  INFANTS 

Trobaran un entorn preparat a la seva mida, 
ric amb espais i materials, on aprendran 
jugant i convivint amb altres infants i amb 
els adults de referència.

l’ ambient de seguretat i estima necessari,  
perquè l’infant actuï amb llibertat per 
descobrir el  món que l’envolta


