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El Projecte escolar educatiu (PEC) 
 
El Centre Educatiu 0-3 Fàbregas està situat a la carretera de la 
Sansón número 17, acull l’escola bressol juntament amb d’altres 
serveis adreçats a la petita infància i les seves famílies. 
 
Està construïda en una sola planta. Disposa de vuit aules amb 
accés directe al pati, una sala d’usos múltiples i un altre espai/aula 
per projectes de suport amb famílies. Compta amb dues zones 
d’espai exterior, un per cada franja d’edat. 
 

Trets d’Identitat 
 
Ens definim com un centre aconfessional, apolític, plural i integrador 
que es basa en el respecte i la tolerància. Apostem per una 
educació per la igualtat sense discriminació de cap tipus. La llengua 
vehicular del centre és el català, tot i que es respecta la llengua 
familiar o materna de cada infant. 
 
El nostre projecte educatiu parteix d’una concepció d’infant que és 
competent i protagonista del seu aprenentatge. Basat en la 
pedagogia del respecte. Entenent que cada infant té la capacitat  de 
pensar, observar, participar, decidir, estimar..Un infant que establirà 
vincles afectius, relacions diverses i  arribarà a ser autònom.  
 
A l’escola bressol es dóna valor educatiu a tots els moments, la vida 
quotidiana és l’eix que facilita les vivències a l’ infant: relacionant-se, 
aprenent i coneixent-se. En diferents moments del dia es fan les 
propostes que ajuden al nen i nena en la cura personal i 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 segur, 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. 
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Vetllem pel benestar de l´ infant establint 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. 
Acompanyem al nen/a per tal que pugui adquirir actituds i habilitats 
socials per aprendre a conviure. 
 
Entenem l’escola bressol com un lloc on l’infant se sent acollit, 
estimat, acceptat, atès, respectat, estimulat..juntament amb la 
família; una escola on pugui expressar-se i comunicar-se, plena 
d’oportunitats per créixer.  
 

 

L’Equip de l’escola  
 
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 en equip i 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. 
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La participació de la família  
 
És necessària la corresponsabilitat de la família i l’escola en la cura 
i educació dels infants en un ambient de confiança mútua. La família 
i l’escola compartim un projecte comú. La comunicació i l´intercanvi 
és fonamental per conèixer-nos, generar confiança i així poder 
acompanyar als infants en el dia a dia.  
 
El nostre projecte entén l’escola com un lloc on s’estableix una 
xarxa de relacions entre tots els que convivim: infants, famílies i 
equip de l’escola. 
 
La família trobarà un tracte individualitzat en la relació quotidiana i 
diària, també a les entrevistes. Compartireu amb la resta de famílies 
les reunions de grup i oferim la possibilitat de fer estades per part de 
les famílies dins l’horari escolar. 
 
L’escola compta amb el Consell Escolar i l’AMPA 


