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AIXÍ SOM
Hola famílies! Els equips de les bressol us volem presentar les nostres escoles per 
ensenyar-vos com són i com les vivim. Us convidem a fer-hi un passeig amb nosaltres.

Som escoles acollidores plenes d’espais diversos i suggerents que donen resposta a les 
necessitats dels infants: espais de calma, de moviment, d’experimentació, de cura, de 
descans, de vida. Espais pensats en equip per a totes les persones que hi formem part, 
infants, vosaltres les famílies i els equips. Volem que us hi sentiu a gust i amb confiança.

Partim de la concepció que l’infant és competent, capaç de pensar, de participar, de decidir, 
d’establir vincles afectius i relacions diverses, amb dret a viure en un ambient agradable on 
se senti respectat, estimat i valorat.

Amb una mirada de confiança, intentem fer possible que les nenes i els nens cerquin noves 
descobertes a partir de la seva curiositat, del propi interès, posant en marxa totes les seves 
habilitats i capacitats, ajustant-nos al seu ritme, donant temps. 



VOSALTRES, LES FAMÍLIES
Les famílies sou el més important que tenen els vostres fills i filles, sou els 
primers educadors, per això, des de l’escola volem facilitar la vostra 
presència i compartir la vostra experiència amb la confiança de sentir-vos 
acollides, escoltades, reconegudes i apreciades.

Les famílies acompanyeu i recolliu els infants a la seva estança on podeu 
quedar-vos una estona prenent un café, explicant un conte, jugant amb els 
infants o conversant. Els moments viscuts a l’escola amb vosaltres són 
moments especialment feliços per als infants. És un temps en que la relació i 
la convivència van enfortint la confiança mútua i fan possible la vinculació de 
l’infant i la seva família amb l’escola. Un temps que convida al diàleg i a la 
cordialitat on tothom té possibilitat d’implicar-se i expressar-se lliurement. 
D’aquesta manera els infants poden gaudir de relacions estables que els 
aporten la seguretat necessària per créixer com a persones competents i 
interactuar amb l’entorn.



NOSALTRES, ELS EQUIPS

Valorem la nostra feina, en gaudim i no parem de crear i de transformar per millorar. Som 
equips inquiets en constant formació, ens agrada reunir-nos i reflexionar sobre allò que 
succeeix a les escoles. El nostre principal objectiu és el benestar dels vostres fills i filles, 
oferint-los tot allò que necessiten per créixer en un ambient de calma i alegria.

Els equips estan formats 
per: una directora per 
escola, una tutora i una 
educadora per grup 
d’infants amb horaris 
diferenciats (tutora de 
9h a 13h i de 15h a 17h i 
l’educadora de 10,30h a 
15,30h), personal de 
cuina i personal de 
neteja.



ELLS, ELS INFANTS

ELLS, espontanis, imprevisibles, purs i amb una gran capacitat per aprendre, ho fan d’una 
manera autònoma i lliure. S’ocupen d’ells mateixos, dels seus moviments i del medi que els 
envolta, varien la seva activitat segons el propi interès de cada moment. Dosifiquen els seus 
esforços, planifiquen allò que volen fer, observen, actuen, utilitzen el seu cos, aprenen a 
preveure el resultat de les seves accions, a sentir els límits de les seves possibilitats, a 
modificar els seu moviment en funció d’allò que volen, en definitiva  APRENEN A APRENDRE.



En qualsevol proposta que els suggerim els convidem a participar d’una manera amable i 
respectuosa. Amb temps, cada infant troba i sent el moment de fer-ho. El fet de ser parella 
educativa a partir de les 10:30h, ens permet organitzar-nos en petit grup i gaudir més d’allò 
que fem, oferint alhora una atenció més individualitzada a cada infant.

Es fan excursions?

Es fa anglés?

Es fa música?

Es relacionen amb infants dels altres grups?

Feu albums, fitxes?

,

L’ESCOLA, UN ESPAI DE VIDA

Ens trobem i ens retrobem en els diferents espais 
de l’escola. Grans i petits juguen junts al jardí, es 
desplacen d’una estança a l’altra, es reuneixen per 
escoltar un conte, es preparen per anar al taller, 
els germans es busquen i es troben...I ho fan amb 
confiança, amb calma, de manera individual o bé 
acompanyats.



Tenim clar que és una etapa molt vivencial on els sentits i 
les emocions són el mitjà que els fa créixer i aprendre. Els 
infants tenen la necessitat d’expressar-se amb tot el seu 
cos i els hem de permetre que ho facin, amb llibertat en 
un entorn confortable i de benestar, respectant el seu 
temps. Sense estones llargues asseguts a les cadires, 
sense  realitzar treballs gràfics individuals, ni fer sessions 
d'anglès. Confiem que els infants són els protagonistes del 
seu aprenentatge. Nosaltres els hi donem els espais, els 
materials i el temps, ells decideixen i saben què és el que 
els hi interessa en cada moment. Cada infant és únic i 
diferent, per això afavorim el fet que puguin triar i fer al 
seu ritme.



EL JOC COM A MOTOR DEL DIA A DIA
L’infant mostra un impuls natural i una necessitat interna 
d’explorar i manipular físicament l’entorn. Aquesta interacció amb 
l’entorn la fa a partir del joc. És a través del joc que es va 
coneixent a si mateix, als altres i al món que l’envolta.

El joc és una activitat lliure i autònoma de cada infant que permet 
respectar el seu ritme, emocions i interessos en cada moment.

Proporcionant un entorn segur i estimulant facilitem 
aquest desenvolupament natural i harmònic propi de cada 
infant.
      Un joc espontani permet viure, tocar, sentir i créixer.



AMB QUINS MATERIALS JUGUEN?
Oferim materials molt pensats, col.locats a l’abast dels infants i 
presentats de manera que siguin provocadors de joc. Busquem 
diferents tipus de materials com ara, materials inespecífics, 
naturals, no estructurats... Per afavorir la investigació de les seves 
característiques i obrir la porta a la  imaginació i creativitat dels 
infants. Amb aquests materials és fantàstic tot el que els nens i 
nenes arriben a fer!
Els omple d'emocions, de vivències i sensacions, els transporta a un 
món nou per ells, ple de coses per descobrir.

Què fan els infants amb aquests 
materials? JUGUEN!



PROJECTES QUE VIVIM

  CARÍCIES LITERÀRIES           PASSEJADES     LLUM I OMBRES

       HORT I PLANTES                 DANSES   TALLER
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 AIXÍ SÓN LES ESTANCES

EBM MONTSERRAT



SORTIM A L’ESPAI EXTERIOR 
L’espai exterior està ple de racons per explorar. Els nostres jardins 
són un lloc privilegiat que ofereixen un entorn ric de propostes on 
els infants es poden moure lliurement, creant els seus jocs i les 
seves descobertes.

Hi sortim cada dia, abrigats si fa fred i no tant si el temps ens ho 
permet. Els nens i nenes hi manipulen, s’omplen de sorra, corren, 
gategen, salten, descobreixen, pugen, baixen, criden, es relacionen 
entre ells, en petit o gran grup, entre petits i grans. En els jardins hi 
troben un munt de propostes diferents amb mil  racons per explorar 
i viure.

Són espais molt pensats pels equips per tal d’oferir als infants allò 
que necessiten, espais segurs amb elements segurs, on poden trobar 
propostes de joc variades per satisfer les diferents necessitats del 
moment evolutiu de cadascú.



ELS NOSTRES JARDINS 
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L’estona de l’àpat és una estona d’aprenentatge i benestar, una 
estona de plaer on l’infant participa de moltes maneres. Aquest 
moment és diferent segons les edats i necessitats dels infants. A mig 
matí oferim un tastet de fruita. 

En el grup de nadons els horaris són flexibles i mengen quan ho 
necessiten. Inicialment mengen a la falda de l’adult, més endavant, 
sense pressa i segons la maduresa de cada infant passen a fer-ho 
asseguts a taula amb els seus companys/es.  A partir del seu interès 
van participant en coses noves com ara: anar a buscar el carro del 
dinar a la cuina, servir-se el menjar, omplir-se el got amb la gerra, 
col·laborar amb els companys, recollir els estris… És una estona de 
diàleg, de pausa i de retrobament després d’un matí de joc i 
dinamisme. Respectem el ritme  i la gana de cadascú. 

L’ESTONA DEL MENJAR I LA CUINA



La cuina és una part fonamental a l’escola, on els infants i famílies 
poden veure com les cuineres preparen el menjar, conèixer-les i 
relacionar-se amb elles amb confiança i naturalitat.

A les escoles bressol tenim cuina pròpia on s’elaboren diàriament 
els menús dels infants, menús equilibrats i adaptats a les seves 
necessitats. Disposem de diferents menús: menú  per a nadons  on 
es van introduint els aliments d’acord amb la família, menú sencer, 
menú ovo-làctic-vegetarìà i menús adaptats, amb prescripció del  
pediatra, per a infants amb al·lèrgies o intoleràncies.

Tots els menús estan elaborats per la dietista de l’empresa ISS, 
seguint les recomanacions de la guia Recomanacions per a 
l’alimentació en la primera infància 0-3 i validats per la 
Generalitat de Catalunya. 

 

Vetllem per uns àpats tranquils, agradables i participatius on tots 
el infants s’asseuen amb gana i amb ganes, i si algú no ho fa de 
bon principi, mica en mica ja ho farà. 



TEMPS DE DESCANS

Per als infants petits dormir i descansar al llarg del dia és una necessitat, a més de recuperar les 
energies, faciliten la maduració neurològica i el desenvolupament general.  Les necessitats de 
descans van canviant amb el creixement. A més, pot haver-hi diferències importants d’un infant 
a un altre. 

Els infants més petits poden necessitar descansos més breus i freqüents, per això, de la mateixa 
manera que ho fem amb l’alimentació, seguim el ritme de cada infant per tal que tinguin les 
seves necessitats satisfetes i afavorir el seu benestar. A mesura que van creixent, els ritmes dels 
infants es van unificant de manera natural i l’hora del descans es fa després de dinar. Aquest 
descans pot ser més o menys llarg segons les necessitats de cada nen o nena, alguns fan una 
dormida llarga i d’altres s’estiren per descansar una estona. Es pot donar la situació d’infants 
que un dia puntual estan més cansats o que encara necessiten dormir una estona a mig matí, 
sempre que això passa posem els recursos per donar resposta a aquestes necessitats.



Al començar l’escola les famílies ens expliqueu 
què necessita el vostre fill o filla per fer un 
descans tranquil i plaent, a quines hores 
acostuma a descansar, de quina manera el poseu 
a dormir, si necessita algun objecte propi que 
l’acompanyi, com ara, xumet, nino… Nosaltres 
recollim aquesta informació i la tenim en compte 
per tal que tots els infants  facin el descans que 
necessiten i d’aquesta manera puguin “carregar 
les piles”  i  renovar energies  per continuar 
jugant.



ELS PRIMERS DIES

L’entrada a l’escola bressol és per molts de 
vosaltres la primera presa de contacte amb un 
espai educatiu diferent. Aquests primers dies 
estan plens d’emocions revolucionades que 
suposen canvis en la vostra vida habitual.

Els vostres infants mica en mica aniran coneixent nous espais, companys que no han vist mai 
i confiant en les persones que els cuidaran. Aquesta situació els pot generar emocions molt 
diverses, plors, enrabiades, desgana, son intranquil, irritabilitat… Aquesta serà la manera 
com expressaran els canvis. Són situacions que van desapareixent a mesura que ens anem 
coneixent i que formen part del procés de vinculació amb nosaltres. També es donen altres 
emocions que van creixent a mesura que passen els dies, més somriures, satisfacció, mostres 
d’estima, apropament, mirades de complicitat.



Tots necessitem un temps i la qualitat d’aquest temps depèn dels 
adults que acompanyem. Calma, espais acollidors, disponibilitat, 
contacte proper, mirada respectuosa. Fer un acompanyament 
acurat és imprescindible per proporcionar la seguretat emocional 
que necessiten els vostres fills i també vosaltres, que feu també un 
gran esforç per confiar amb nosaltres.

Abans de començar l’escola ens trobarem amb vosaltres per tal 
que ens expliqueu tot allò que penseu que hem de saber. Nosaltres 
us explicarem com seran els primers dies a l’escola i parlarem de 
quina manera farem aquest acompanyament entre família i escola.

Al llarg del curs les trobades entre família i escola les repetirem sempre que calgui.

Durant els primers dies (un mínim de cinc) el temps d’estada a l’escola serà breu i l’anem 
ampliant mica en mica fins arribar a l’horari complet que vulgueu que faci el vostre fill o filla. 
Aquest procés de vinculació pot variar d’una criatura a l’altra, no tothom necessita el mateix 
temps ni el mateix acompanyament, per això des de l’escola anirem parlant amb vosaltres per 
anar trobant la millor manera d’acompanyar al vostre infant. 



I L’HORARI?

Les escoles comencen la seva activitat diària a les 8 del 
matí. Aquesta primera hora és opcional i amb un cost 
addicional. Podeu utilitzar-la en dues franges de 8 a 9h. o 
bé de 8,30 a 9h.i teniu l’opció de venir a l’acollida per 
mesos complets o bé per dies esporàdics, segons les 
vostres necessitats.

Entre les 9 i les 10h. les famílies aneu arribant i 
acompanyant els vostres infants a les estances on us rebrà 
la tutora del grup. L’entrada és un moment de 
retrobament i d’alegria en el qual podeu compartir una 
estona de joc amb el vostre fill o filla i/o  una conversa 
amb la tutora, mentre si us ve de gust, preneu un cafè a 
l’estança.

 



Els infants que marxen a casa a dinar els podeu venir a buscar entre les 11,30 i les 12h. Els 
infants que dinen a l’escola ho fan a aquesta hora i descansen fins a les 15h. aproximadament. Si 
torneu a venir a la tarda ho podeu fer a partir de les 15h. A les 15,30 tots els infants berenen.

A la tarda podeu entrar a buscar els vostres fill/es entre les 16h i les 17h.  Les escoles tanquen 
les portes a les 17h. per donar pas al servei de neteja i tornar a deixar-ho tot a punt per 
l'endemà.

En el cas dels grups d’horari reduït els infants entren a la mateixa hora que la resta i marxen o 
bé a les 13h. després de fer un tastet de fruita o bé a les 15h. si es queden a l’hora del dinar i 
del descans. Aquest grup es tanca a les 15h.

Els horaris que us expliquem són flexibles, si teniu alguna necessitat específica ho podeu 
comentar amb la tutora i mirarem de facilitar-vos la vostra demanda sempre i quan tinguem 
possibilitat d’acollir-la.



QUIN CALENDARI TENIM?
Els infants comencen l’escola el primer dia lectiu 
després de l’onze de setembre (aquesta data està 
pendent de confirmació per la situació excepcional 
d’aquests moments) i finalitza el 15 de juliol. La segona 
quinzena de juliol s’organitza un casal d’estiu per 
aquelles famílies que ho necessiteu. Durant aquests dies 
els infants estan amb personal dels nostres centres i 
seguim amb el mateix tipus de propostes i manera de fer 
que durant el curs. L’horari de tot el mes de juliol és de 
8 a 15h.

Pel que fa a les vacances de Nadal, Setmana Santa i dies de lliure disposició seguim el 
calendari dels centres d’infantil i primària.

Tota aquesta informació us la donarem a principi de curs on es concreten tots els dies festius.



QUINS GRUPS D’INFANTS HI HA A CADA ESCOLA?

* Dos grups pendents de confirmació: 
EBM LA MIMOSA: Nou grup d’horari reduït amb 15 infants (6 infants nascuts al 2020 i 9 infants nascuts al 2019).
EBM EL NIU: Nou grup de 8 nadons.



ON ENS PODEU TROBAR?

Si voleu més informació sobre les escoles us convidem al 
nostre facebook i a l’instragram:
https://www.facebook.com/ebm.santcugatdelvalles
@ebressolmunicipalssantcugat
O a la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.santcugat.cat/web/educacio



US ESPEREM A
 LES NOSTRES ESCOLES

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


