
BENVINGUTS A LES PORTES 
OBERTES DE L’ ESCOLA 
BRESSOL  FÀBREGAS

12 d’ Abril de 2021



Presenteu la vostra sol·licitud 
del 10 al 21 de Maig

-Telemàticament mitjançant IDCat/mòbil o 
amb certificat electrònic

-Rebreu per sms un codi per poder 
accedir a tota la informació del procés de 

preinscripció i matriculació
- Presencialment amb cita prèvia del 17 

al 21 de maig a l’ Oficina d’ Atenció 
Ciutadana



Recomanem posar en la

sol·licitud les 4 escoles per

ordre de preferència



Consulteu llistes provisionals

El dia 1 de Juny

Comproveu que el vostre fill/a hi surti



Si hi ha alguna errada
Reclameu fent una 

instància!!!

Del 2 al 8 de Juny



Per saber si esteu admesos, consulteu...

Les llistes definitives
el dia 15 de Juny a les 12h a les 

Escoles Bressol i/o telemàticament



El període de matrícula

• Del 16 al 22 de Juny, ambdós 
inclosos

• Telemàticament



Pel curs 2021-2022

Disposem de places!



Us oferim
8 places                     de 0-1 any

Nascuts al 2021                        1 plaça de necessitats
Ed. especials

19 places de 1-2 anys
Nascuts al 2020 2 places de necessitats 

Ed. especials

11 places           de 2-3 anys
Nascuts al 2019 1 places de necessitats

Ed. especials



Pel curs 2021/22 l’ escola tindrà

• 1 aula d’ infants d’ 0 a 1 anys
• 2 aules d’ infants de 1 a 2 anys
• 2 aules d’ infants de 2 a 3 anys

En funció de la demanda l’ ajuntament 
valorarà obrir un altre grup a l’ escola, ja sigui 
d’ infants nascuts al 2020 o al 2019.



L’ equip de professionals de l’ escola:

- Equip directiu format per la directora i 
coordinadora pedagògica 

- Educadores responsables de cada grup
- Educadores de suport 
- 1 cuiner/a, personal de neteja 

i personal de manteniment.
- Comptem amb el suport del CDIAP. 



Serveis i horaris que oferim:
• Servei bàsic:

- De 9 a 12h
- De 15 a 17h

• Serveis complementaris:
servei d’ acolliment:   - de 7:30 a 9h

- de 17 a 18h
servei de menjador:   - de 12 a 13h dinar
i descans                  - de 13 a 15h descans

• Servei opcional Casal Juliol.



10   QUOTES MENSUALS

S’aplica tarifació social , tenint en 
compte membres de l’unitat familiar 

i ingressos



Covid-19 prevenció al nostre centre
A la situació actual, l’escola s’ha adaptat en funcionament i 
transformació d'espais per a fer més segura la convivència.

•Hem adequat els protocols de normativa sanitària.
•Prenem temperatura a l’entrada dels infants a la seva estança.
•Mantenim els grups bombolla, els infants només es relacionen  
amb els del seu grup.
•Hem organitzat  jardins exclusius per a cada grup/estança.
•Els espais comuns es fan servir un cop al dia i desprès 
s'higienitzen.
•Tot els adults porten mascareta.
•Hem extremat les mesures higièniques en tot el funcionament 
del centre.
•Les entrades a l’ escola es fan des de l’ espai exterior.



El nostre projecte d’escola



. L’escola acompanya amb l’objectiu que 
cada infant creixi en el seu projecte de 
vida, des de la diversitat, atenent a la 

seva individualitat i ajudant a preparar-lo 
per viure en col·lectivitat”.



• El nostre projecte educatiu està basat
en la pedagogia del respecte i parteix
d’una concepció d’infant que és
competent. Entenent que cada infant té
la capacitat de pensar, observar,
participar, decidir, i estimar. 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, també el joc i la
relació en un ambient agradable i
tranquil.



Les famílies, relació i participació



La relació entre família-infant i escola és molt
important, és la base per crear un vincle de
confiança i “anar plegats” en el creixement del
nen/a. Els primers dies d’adaptació les famílies
comparteixen una estona amb el seu fill/a a
l’escola.



El valor de les situacions quotidianes







El Joc



“L’infant no juga per aprendre, aprèn perquè 
juga.”



Els Espais de l’escola



INFANTS ESTANÇA DE NADONS 
4 mesos a 1 any



ESTANÇA D’INFANTS
1 a 2 anys



ESTANÇA D’INFANTS
2 a 3 anys



ELS ESPAIS COMUNS

L’espai entrada, és un lloc on compartir diferents propostes 
de joc simbòlic. També és un espai de trobada



LA CUINA

L’ ESPAI D’ACOLLIDA
Acollim infants al matí (7:30 a 

9:00h) i a la tarda (17:00-18:00h)

*Disposem d’aparcament pels que heu de 
venir en cotxe

Comptem amb cuina pròpia on la 
nostra cuinera fa menús equilibrats



ELS ESPAIS EXTERIORS

Tot un món de possibilitats. L’accés és directe des de cada 
estança



Descobrim natura i entorn Tenim dos espais diferenciats: 
Jardí infants 1-2 i 2-3



ESPAI DE JOC DE 
L’ENTRADA

LA BIBLIOTECA, 
els contes



LA SALA DE PSICOMOTRICITAT I MOVIMENT

Espai de t r obada



EL PATI D’AIGUA 
quan arriba el bon 

temps

ELS PASSADISSOS i 
les seves propostes



L’ESPAI DE LLUM I 
FOSCOR, 

un espai sensorial

L’ESPAI DE JOC DE 
PECES SOLTES



L’ATELLIER, espai 
d’experimentació i creació



Gràcies per la vostra atenció

Recordeu : teniu mes informació al nostre bloc 
www.santfeliu.cat/ebfabregas

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta 
ebfabregas@santfeliu.cat

936663732

http://www.santfeliu.cat/ebfabregas
mailto:ebfabregas@santfeliu.cat
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