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L’escola bressol Fàbregas 
 
L’escola Bressol Municipal Fàbregas forma part del Centre Educatiu 0-3, situat al 
barri de les Grasses i la Salut . Moltes de les nostres famílies viuen a prop. Dins del 
centre conviuen el servei d’ escola bressol i els serveis a la petita infància.  
 

Els grups d’infants 
 
Als grups d’infants hi ha nens i nenes amb diferència de mesos d’edat, amb les 
seves necessitats i processos individuals. També infants que és la primera vegada 
que venen a l’escola i d’altres que continuen del curs anterior. Enguany els grups 
són 7: 
 

 Tres grups de 13 infants de 1 a 2 anys d’edat. Caminants 

 Quatre grups de 20 infants de 2 a 3 anys d’edat. Grans 
 
 

Els espais 
 
Cada grup d’infants té una aula de referència, adequada i organitzada que  permet 
el joc, el moviment, l’alimentació i el descans. Hi ha una zona de canvi de bolquers i 
els wc. Totes les classes tenen sortida directa al pati, que possibilita el contacte i la 
descoberta en un entorn natural. Valorem positivament poder anar a l’espai 
exterior. També tenim altres espais organitzats amb ambients diferents: taller 
d’expressió, espai de llum i foscor, sala de psicomotricitat. 
A l’entrada i en els passadissos hi ha els diferents racons de joc, també hi ha l’espai 
de la biblioteca. 
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El Projecte educatiu 
 
El nostre projecte educatiu parteix d’una concepció d’infant que és competent, i 
està basat en la pedagogia del respecte. Entenent que cada infant té la capacitat  
de pensar, observar, participar, decidir, i estimar. Un infant que establirà vincles 
afectius, relacions diverses i  arribarà a ser autònom.  
 
La vida quotidiana és l’eix que facilita les vivències a l’ infant: relacionant-se, 
aprenent i coneixent-se. A partir dels diferents moments del dia es fan les propostes 
que ajuden al nen i nena a satisfer les seves necessitats bàsiques. 
 
L´ infant desenvolupa les seves capacitats motrius, cognitives i afectives a través 
de l’experiència i el joc. L’equip educatiu organitza espais i materials que respecten 
els seus interessos, faciliten la descoberta, el joc i la relació en un ambient 
agradable i tranquil. 
 
Donem valor a cada procés i als diferents moments del curs. La natura, les 
diferents estacions de l’any i l’entorn social més proper ens ofereixen la proposta 
més adient. Aprofitant també, materials que podem reciclar. 
 
Vetllem pel benestar de l´ infant assegurant una relació personal i afectiva amb les 
persones que en tenen cura, oferint-li seguretat i generant confiança.  
 
Procurem una atenció el més individualitzada possible i en petits grups.  
Això ens permet acollir la diversitat i el ritme de cadascú. Ajudem al nen/a ha  
adquirir actituds i habilitats socials per aprendre a conviure. 
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L’Equip de l’escola 
 
Aquest curs l’equip de professionals de l’escola estarà format per: 
 

 L’ equip directiu format per la directora i la coordinadora pedagògica del 
centre. 

 Les educadores responsables de cada grup. 

 Les educadores de suport. 

 Les educadores del servei de suport amb famílies. 

 Una psicòloga, una hora a la setmana que fa observació d’infants i 
assessorament psicopedagògic a les educadores (CDIAP) 

 Una cuinera que diàriament cuina i prepara els diferents menús i àpats.  

 Una netejadora que s’encarrega de la neteja de tota l’escola diàriament.  

 Les persones de manteniment, que s’encarreguen de les diferents 
reparacions i actuacions necessàries pel bon funcionament de l’escola. 

 
Durant el curs, la nostra escola acull estudiants de pràctiques. 
 
Tots treballem amb la finalitat de compartir i avançar en l’educació dels infants.  
Fent un acompanyament de les seves famílies, creant un clima d’entesa i confiança 
mútua. 

 
 La participació de la família a l’escola 
 
La família i l’escola compartim un projecte comú i és necessària la participació de 
tots. La comunicació i l´ intercanvi és fonamental per conèixer-nos, generar 
confiança i així ajudar-nos a acompanyar als infants en el dia a dia. 
La família trobarà un tracte individualitzat en la relació quotidiana i les entrevistes. 
Compartireu amb la resta de famílies les reunions de grup i podeu participar de en 
els espais de tallers amb famílies. 
 

 Comunicació verbal diària a les entrades i sortides dels infants a l’escola. 

 Comunicació escrita puntual a llibretes, cartellera, correu electrònic. 

 Bloc de l’escola, obert a tothom que vulgui fer una ullada i saber què passa. 

 Comunicació telefònica amb les educadores de 13h a 14 h, i en la resta de 
l’horari amb la direcció del centre. 

 Acompanyament i participació de les famílies en el centre en el procés 
d’adaptació i familiarització a l’escola. 

 Estades a l’escola. La família juntament amb el seu fill/a i ve a passar una 
estona i participa de la vida quotidiana de l’aula. 

 Reunió de presentació, al mes de juliol, per acollir a totes les famílies, 
conèixer  l’educadora i preparar l’entrada dels primers dies.  

 Entrevista inicial amb les famílies noves al centre, al mes de setembre 

 Reunió “Els primers dies a l’escola”, per compartir amb les famílies les 
vivències del període d´ adaptació. 
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 Reunió de classe, a finals del primer trimestre, on es mostra com es 
relaciona, aprèn i juga l´ infant en cada grup-edat. 

 Entrevista personal  de seguiment (al migdia). 

 Activitats conjuntes organitzades per l’AMPA i l’escola (tallers amb infants i 
famílies) 

 Convidem a totes les famílies a col·laborar en l’aportació i construcció de 
materials. Esperem compartir, segons la vostra disponibilitat, el millor de 
cadascú de vosaltres: explicar  contes, tocar un instrument, ballant cançons.. 

 
 

 
 

 

Consell Escolar 
 
El consell escolar està format per dos representants de les famílies, dues 
educadores de l’equip educatiu, un representant de l’Ajuntament i la direcció de 
l’escola. El consell aprova el pla anual pel curs, revisa la memòria del curs passat i 
es reuneix  un mínim de dos cops l’any.  
 
 

El Procés d’adaptació i familiarització  
 
El període que anomenem adaptació marca l’ inici de la separació de l’ infant de la  
família i del seu entorn conegut. És un primer contacte amb un espai i persones 
desconegudes. Viurà situacions diferents que li poden produir una certa inseguretat 
i fragilitat. És un procés més o menys llarg i que es manifesta de manera diferent en 
cada infant. 
 
Els dies 5, 6, 7, 8 i 9  s’organitzen estades dins la classe amb horari més 
reduït, el pare, mare o algun adult de referència s’ ha d’estar a l’ aula amb l’ infant. 
És molt important la presència de l’adult acompanyant aquests dies, ja que l’ infant 
farà un procés de familiarització amb l’escola més positiu i relaxat.  

 

 Els infants  faran dos torns al matí ( la meitat del grup vindrà a un horari i l’ 
altre meitat a un altre horari). 
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Durant aquesta primera setmana no hi haurà serveis complementaris de menjador 
ni acollida. 
 
El dilluns dia 12 hi ha l’entrada conjunta de tots els infants i començaran els serveis 
d’ acollida i menjador.  
La família i l’educadora parlareu de com fareu una entrada progressiva a l’escola, a 
poc a poc, perquè sigui el més tranquil·la possible. Us recomanem que una 
persona de la família acompanyeu al vostre fill o filla a la classe i us acomiadeu 
amb tranquil·litat. L’infant anirà allargant progressivament la seva estada a l’escola. 
 
 

Entrades i sortides 

 
El familiar acompanya i ve a buscar l’ infant a la classe. Si veniu fora de l’horari 
truqueu directament a la classe. Caldrà avisar a l’escola si la persona que  ve a 
buscar-lo no és l’habitual. 
Si veniu a l’escola amb el cotxet cal que el deixeu a l’espai exterior de l’entrada.  Us 
recomanem que estiguin marcats amb el nom i eviteu deixar-hi coses que es 
puguin perdre, ja que l’escola no es fa responsable en cas de pèrdues. 
 

 
El “tastet” de la fruita 
 
Diàriament a mig matí, els infants tasten i mengen fruita, per afavorir que  es 
familiaritzin amb aquest aliment. Els grups 2-3 també en mengen a la tarda. 
És un bon moment ja que fa una estona que han esmorzat i pot ser tenen gana. La 
fruita afavoreix una estona de “parada”, i de compartir plegats. Aquesta fruita la 
portareu les famílies durant la setmana d’acord amb l’educadora. 
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El dinar i berenar a l’escola 
 
Els infants tenen, segons l’edat i el seu procés individual, necessitats específiques 
d’alimentació. L’escola disposa de cuina pròpia i diàriament s’elaboren els menús 
equilibrats i adequats a l’edat. També disposem d’uns menús laxants o astringents 
si temporalment es necessiten. Si el vostre fill/a pateix una al·lèrgia alimentària 
haureu de presentar l’informe mèdic corresponent per tal de programar els canvis 
adequats en el menú. Els infants dels grups de 2-3 no berenen a l’ escola. 
El ritme diari d’àpats a l’escola  és: 
                            - Esmorzar: de 7:30 a 8:30h ( servei d’ acollida) 

       - Dinar: a partir de les 11.45h  
       - Berenar o tastet de fruita 
         a partir de les 15:45h  

 
Per accedir al servei de menjador  de manera fixa, s’haurà de formalitzar sempre 
una alta (o baixa en el cas que deixeu d’utilitzar-lo). Aquest tràmit el podeu realitzar 
a través de la direcció del centre. També es pot utilitzar de manera eventual el 
servei de menjador. Només cal comunicar-ho a la mestra el mateix dia abans de les 
10h. 

 
L´ acollida del matí i la permanència a la tarda 
 
L’escola ofereix un servei d’ acollida del matí de 7.30 a 9h, i de permanència a la 
tarda de les 17-18h (sempre que hi hagi demanda suficient de famílies). Els infants 
són acollits en petit grup per les educadores de suport. Oferim una estona de joc 
tranquil i d’acompanyar els infants que porten l’esmorzar/berenar preparat 
diàriament. 
 
Per accedir al servei d’ acollida, de manera fixa,  s’haurà de formalitzar una alta (o 
baixa en el cas que deixeu d’utilitzar-lo). Aquest tràmit el podeu realitzar a través de 
la direcció del centre. Es pot utilitzar de manera eventual el servei d’ acollida. 
Recomanem que aviseu el dia d’abans. 

 
El Descans diari 
L’escola disposa d’espais perquè l’infant descansi. Cada setmana la família fa el llit 
i canvia els llençols. El divendres és el dia que deixem els llits recollits. 
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El calendari 
 
L’escola comença la primera setmana de setembre fins al 30 de juny. 
Aquest curs continuem amb “ Les Estades d’acollida” del 5 al 9 de 
setembre. Les famílies estaran compartint amb els nens/es la primera setmana 
d’escola.  
Cada família, conjuntament amb l’educadora, pactarà el calendari del procés 
d’adaptació a partir del 12/9 per tal d’acompanyar  l’ infant a fer una entrada 
progressiva a l’escola.  
 
 
Calendari escolar  curs 2016-2017 
 

Dies d’adaptació: Del 5 al 9 de setembre (sense serveis opcionals) 

Inici de curs: 12 de setembre 

Fi de curs: 30 de juny 

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos) 

 

Vacances de Setmana Santa: del 8 d’ Abril al 17 d’ Abril (ambdós inclosos) 

Dies festius:   11  d’ octubre 

      12 d’ octubre 

       1 de novembre 

       6 de desembre 

       8 de desembre 

       1 de maig 

       5 de juny 

 

Ponts: 9 de desembre 

Lliure disposició: 27 de febrer 
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L’horari  
 
L’escola bressol és oberta de dilluns a divendres, de les 7,30 h fins a les 18h. 
● De les 7,30h les 9h i de 17h a 18h pels que necessiteu el servei d’acollida i 
permanència 
● De les 12h a les 15h pels que necessiteu el servei de menjador i descans. 
L’horari d’entrada del matí és a partir de les 9h i l’horari d’entrada a la tarda és a  
les 15h. L’horari de sortida al matí és a les 11:45h, i a la tarda és a les 16:45h.                 
L’escola té flexibilitat horària de manera que les famílies podeu fer una entrada o 
sortida acompanyant tranquil·lament el vostre fill/a. Si veniu en hores diferents heu 
de picar a l’ aula del vostre fill o filla. 

 
SERVEIS I HORARIS 

De setembre a juny: 

     Servei bàsic: 

 

 

 
 

 Serveis complementaris: 
 

 
 
                       
 

 

Servei de menjador/son 

De 12 a 13 h dinar 

De 13 a 15 h migdiada 

 
Servei Opcional Casal Juliol: 
 

 Aquest servei només és pels infants escolaritzats en el centre. S’organitzarà en 
funció de la demanda a l’ escola Patufet i Ginesta 

  

 

 

 

Horari 

          De  9  a 12 h 

          De 15 a 17 h 

Servei d’acolliment 

De 7:30 a 9 h 

De 17 a 18h  
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En cas de malaltia... 
 
L´ infant petit necessita trobar-se bé per relacionar-se, jugar i aprendre. Sovint pot 
patir refredats o altres malalties contagioses, perquè encara no té un sistema 
immunològic prou madur. En cas de malaltia cal que consulteu al metge i seguiu les 
seves recomanacions. Cal tenir previst qui atendrà l’ infant quan no pugui anar a 
l’escola i que pugui rebre l´ afecte i la cura individual que necessita.  
 

En els següents casos l’ infant no podrà venir a l’escola: 
 

- Febre: temperatura superior a 37’5ºC. 

- Diarrea: caques desfetes amb deposicions freqüents. 

- Parasitosis intestinal: diarrea explosiva o presència de cucs a la femta. 

- Malalties infeccioses a la boca, pell, ulls: conjuntivitis, estomatitis, erupcions i 
afectacions contagioses a la pell. 

- Malalties víriques: varicel·la, xarampió, escarlatina, rosa, mononucleosi, 
herpangina, “boca-mans-peus”, eritema infecciós (signe de la bufetada), 
galteres... 

- Polls o llémenes en els cabells. 
 
L´ administració de medicació  
Quan l´ infant hagi de prendre una medicació recomanem que ho faci a casa. Si 
alguna vegada l’ infant requereix medicació mentre està a l’ escola, s’ haurà d’ 
omplir l’ imprès d’ autorització, signat per la família, indicant amb detall: el nom de 
la medicació, la dosi, l’ horari..( que tenen a la llibreta de seguiment diari tots els 
nens i nenes) i portar recepta mèdica o fotocòpia d’ aquesta. 
 
Si l’ infant es posa malalt a l’escola 
Avisarem a la família  perquè vingueu a buscar al vostre fill o filla el més aviat 
possible i rebi l’adequada atenció mèdica. En casos de febre i quan la família ho 
autoritzi, s’administrarà “Apiretal”, amb una prèvia autorització per escrit de la 
família. Per poder establir una ràpida comunicació,  l’escola té els telèfons a on 
localitzar-vos. 
 
En cas d’accident o urgència 
L’educadora portarà a l’ infant al servei d’urgències de l’hospital de Sant Joan de 
Déu. Des de l’ escola  us avisarem i/o informarem. 
 
Comunicar la “NO”  assistència per malaltia 
Quan un infant falti a l’escola per qualsevol motiu, la família  ho ha de comunicar el 
més aviat possible, de manera que si es tractés d’una malaltia transmissible es 
pugin fer les accions oportunes per tal de prevenir el seu contagi a les altres 
persones de la comunitat escolar.  
 



 11 

 

 

Grup-edat: Caminants 1-2  

 

                                    ROBA I ESTRIS NECESSÀRIS  

 
-   Una tovallola de tocador (amb veta a la part ample) 
- Una tovallola de lavabo . 
- Un paquet de tovalloletes humides. 
- Un paquet de bolquers 

- Pomada, crema, oli.., pel canvi de bolquers si l’utilitza. 
- 2 bossa de roba amb vetes (roba de recanvi i llençol llit). 
- Una motxilla per portar les coses (amplia i amb cremallera). 
- Un recanvi de roba sencer (calçat no cal, millor mitjons antilliscants) 
- 2 xumets amb el nom marcat. Una capseta porta xumets 

de plàstic o bosseta de roba per guardar-lo. 
- Una pinta 
- Un parell de mitjons antilliscants per fer motricitat. 
- 2 caixes de mocadors de paper 
- Got de nanses de plàstic o biberó per l’ aigua (el que normalment utilitzin a 

casa). 
 
Si dinen i dormen a l’ escola 
 
-  Un pitet gran per cada àpat de rus pel davant i plastificat pel    darrera. 
-  2 llençols. Mida: 1’30m X 55-60cm ). Marcats amb el nom en gran al mig.    
-  1 protector (bressol). 
 
Altres materials: 
 
- 1 fotografia mida 10x15 de l´infant 
-   1 fotografia de carnet del nen/a. 
 
Consells: 
1. Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom   
2. Les jaquetes, anoracs i bates ha de dur una tira llarga, marcada per poder-les 
penjar amb facilitat 
3. La roba que es doni bruta un dia, s’haurà de tornar neta 
l’endemà . 
 

El material-roba s’ha de portar els primers dies d’escola. 
 

Cada família s’encarregarà de guardar les coses i reposar-les. 
També de col.locar el llençol de dormir. 
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Grup-edat: Grans 2-3 

 

-   Una tovallola de tocador (amb veta) 
- Una tovallola de lavabo (si porten bolquers). 
- Un paquet de tovalloletes humides. 
- Un paquet de bolquers 

- Pomada, crema, oli.,pel canvi de bolquers si l’utilitza. 
- 2 bosses de roba amb vetes (roba de recanvi i llençol llit). 
- Una motxilla  per portar les coses ( amplia i amb cremallera). 
- Un recanvi de roba sencer (calçat no cal, millor mitjons antilliscants) 
- Un xumet amb el nom marcat.  Una capseta porta xumets de plàstic o bosseta 

de roba per guardar-lo (si l’ utilitza). 
- Una pinta o raspall (si s’utilitza). 
- Un parell de mitjons antilliscants 
- 2 caixa de mocadors de paper 
- Una bata (millor amb goma al coll i a les mànigues ) 
 
Si dinen i dormen a l’ escola 
-   2 llençols (cotó) ajustables. Marcats amb el nom en gran al mig dels llençols. 
-   Un pitet gran per cada àpat de rus pel davant i plastificat pel darrera. 
 
Altres materials: 
-   1 fotografia mida 10x15 de l´infant 
-   1 fotografia de carnet del nen/a ( actualitzada). 
 
Consells: 
1. Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom.  
2. Les jaquetes, anoracs i bates ha de dur una tira llarga, marcada per poder-les 
penjar amb facilitat 
3. La roba que es doni bruta un dia, s’haurà de tornar neta 
l’endemà. 
 

 
El material-roba s’ha de portar els primers dies d’escola. 

 

Cada família s’encarregarà de guardar les coses i reposar-les. 
També de col.locar el llençol de dormir. 
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La Carta de Compromís educatiu 

 
 
Amb la “ carta de compromís “, l’ escola i la família es comprometen de manera conjunta amb el projecte 
educatiu de l’ escola. Totes dues parts es recolzen amb l’ objectiu de compartir i pactar els processos 
educatius respecte a l’ infant des de la responsabilitat i el compromís. 
 
 
 
Les persones sotasignades, SÍLVIA BARTRA GUERRERO directora de l’EBM FÀBREGAS  i 
................................................................................................(nom i cognoms), (pare, mare, tutor, tutora) de 
l’infant........................................................................, reunits amb data 
.........................................,conscients que compartim la criança i educació de l’infant i que aquesta 
complicitat és la millor manera d’ajudar-lo a créixer, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual 
comporta els següents: 
 

 

 

COMPROMISOS PER PART DE L’ ESCOLA FÀBREGAS 

 

 Acompanyar en el procés del desenvolupament integral de l’ infant. 

 Respectar el ritme, necessitats i inquietuds de cada infant, que esdevé el protagonista dels seus 

aprenentatges. 

 Respectar les diferents tipologies de famílies amb conviccions religioses, morals i ideològiques 

diverses. 

 Informar a la família del projecte educatiu i de les normes d’ organització i funcionament de l’ 

escola bressol. 

 Informar a la família del desenvolupament de l’ infant. Mantenint comunicació regular i habitual. 

 Potenciar la participació i la col·laboració de les famílies. 

 Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 

educatives especials de l’ infant dins les possibilitats del projecte educatiu i mantenir informada a la 

família. 

 Garantir la confidencialitat de les dades de cada infant i cada família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA 



 14 

 

 Respectar el  caràcter propi del centre i reconèixer l’ autoritat professional dels educadors i 

educadores i la de l’ equip directiu. 

 Compartir amb el centre l’ educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que 

són necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre. 

 Respectar les normes específiques d’ organització i de funcionament del centre, en particular, 

les que afecten la convivència de l’ escola i el desenvolupament normal de les propostes 

educatives. 

 Adreçar-se,  als educadors/es i/o l’ equip directiu per contrastar les discrepàncies, coincidències 

o suggeriments en relació amb l’ aplicació del projecte educatiu. 

 Facilitar les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu desenvolupament i 

aprenentatge. 

 Participar i col·laborar en les accions que puguin afavorir el desenvolupament educatiu de l’ 

infant a l’ escola. 

 Respectar els horaris d’ assistència acordats i comunicar qualsevol canvi significatiu al respecte. 
 

 L’ infant no assistirà a l’ escola en cas de malaltia. 
 

 Acceptar les orientacions sanitàries del centre. 
 
 
L’ ESCOLA I LA FAMÍLIA 

 

 Es comprometen a acceptar i revisar conjuntament el contingut dels compromisos de la carta i  

modificar i/o afegir algun aspecte sempre que sigui necessari. 

 

 

I,  perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 
             EBM FÀBREGAS                             La família 

       (pare, mare ,  tutor, tutora) 

                            Signatura     Signatura 

 

 

Barcelona, .........de ........JUNY......................de 2016  
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Centre Educatiu 0-3 Fàbregas 
 

Carretera de la Sanson nº 17 
Tel.936663732 

correu electrònic ebfabregas@santfeliu.cat 
 

mailto:ebfabregas@santfeliu.cat

