Escola Bressol Municipal
Tambor
Grup d’infants de 1-2 anys

“ L’escola és un lloc d’alegria,
un lloc per sentir-se estimat,
un lloc per créixer jugant,
per descobrir el món i als altres.
Un lloc per aprendre a conviure
petits i grans”

Centre Educatiu 0-3
Sant Feliu de Llobregat

curs 2016/2017

S’obre la porta al matí, ens donem el bon dia i comencem de manera
tranquil·la i respectant el ritme de cadascú. La família ens explica i
l’educadora acull a dins l’estança com si fos la casa de l’infant. Allà es
dóna valor a totes les coses que van succeint de manera espontània als
petits racons de joc, que ofereixen llibertat de moviment, de provar, triar,
d’emocionar-se. Hi ha moments per jugar i també per anar a descansar i
menjar amb l’acompanyament de la mestra amb una actitud tranquil·la i
deixant el temps que cadascú necessita.
En la criança primer son els pares, i conjuntament, l’escola us
acompanya. L’entrada a l’escola, per primer cop, remou emocionalment
a l’infant per això necessita de la vostra presencia a dins l’estança tot el
temps que pugueu.

Comencem a anar a l’escola
La familiarització a l’escola, comença amb un primer contacte amb un nou espai i
amb persones que encara no ens coneixem. És un temps on tots sentim una certa
inseguretat i fragilitat del que pot passar.
Per ajudar a construir els vincles, en trobarem a les

Les Estades d’acollida

els dies 5,6,7,8,9 de setembre.
Durant una estona diària, un membre de la família acompanyarà al nen/a a l’espai
on conviurà l’infant per ajudar al posterior procés de familiarització.
A partir del 12 de setembre, la família i l’educadora parlareu de com continuarà l’horari

per afavorir que l’infant estigui el més tranquil possible. Us recomanem que la
persona de la família que acompanya al vostre fill/a a l’estança, és quedi una
estona i s’acomiadi amb tranquil·litat.

Entrades i sortides
Un familiar acompanya i ve a buscar l’infant a l’estança. Serà el moment
d’intercanviar puntualment algun aspecte referent al dia. Cal tenir cura de tancar la
porta al entrar i al sortir. És responsabilitat dels adults.
Els infants encara no caminen i per això cal posar-se els peücs
Si veniu fora de l’horari establert ,truqueu directament a l’estança. Aviseu si el
familiar que ve a buscar-lo no és l’habitual.
Si veniu a l’escola amb el cotxet el podeu deixar a l’espai exterior, entrant per la
porta del jardí dels pins (des de la plaça). Us recomanem que estigui marcat amb el
nom i eviteu deixar-hi coses

1era. trobada personal amb la família
Aquesta trobada l’anirem fent durant el mes de setembre per explicar-nos amb més
detall la vida del vostre fill/a i la família.

L’escola bressol Tambor
Forma part del Centre Educatiu 0-3, conjuntament amb el projecte Nexe . Un espai
on conviuran infants amb multi-discapacitats i que aquest curs s’ubicarà al nostre
centre.

El grups d’infants
Els d’infants conviuen dins l’estança , en grups del mateix any de naixement. Amb
diferència de mesos, infants que és la primera vegada que venen a l’escola i
d’altres que continuen.
Enguany els grups són:
 Un grup de 8 nens i nenes de 4 mesos a 1 any d’edat. Lactants
 Tres grups de 13 nens i nenes de 1 a 2 anys d’edat. Caminants
 Dos grups de 20 nens i nenes de 2-3 anys d’edat. Grans

Els espais
Cada grup d’infants té un espai propi, adequat i organitzat que permet el joc, el
moviment, l’alimentació, el descans i on hi ha una zona de canvi de bolquers . Amb
un espai de porxo amb sortida directa al jardí. Els infants podran gaudir d’ambients
compartits de moviment, joc , expressió i experimentació..

L’Equip de l’escola
Aquest curs l’equip de professionals de l’escola estarà format per:






La Glòria, la directora del centre
La Muntsa, la coordinadora pedagògica
Les sis educadores responsables de casa grup
Les quatre educadores de suport i tres més durant el setembre
L’Anna, la psicòloga, fa una observació d’infants, una hora a la setmana i
l’ assessorament psicopedagògic a les educadores.
 La Míriam , la cuinera que diàriament cuina i prepara els diferents menús i
àpats
 La Fina, la netejadora, que s’encarrega de la neteja de tota l’escola
diàriament.
 El Xavi i l’Enric que s’encarreguen del manteniment del nostre centre
Durant el curs, la nostra escola acull a estudiants en practiques de la Universitat i
Instituts de formació.

La família i l’escola, una comunitat educativa
La comunicació i el intercanvi és fonamental per conèixer-nos, generar confiança i
així ajudar-nos a acompanyar els infants en el dia a dia.
Durant el curs anirem construint diferents moments
 Anotació diària a l’agenda, sobre algunes necessitats bàsiques
 Seguiment del procés que fa l’infant a la llibreta personal
 Informacions a la cartellera del passadís, i correu electrònic
 Comunicació telefònica amb les educadora de 13h a 14 h, i en la resta de
l’horari amb la direcció del centre. També podeu deixar el missatge al
contestador i ens posarem en contacte amb vosaltres.
 Reunió “Créixer jugant i aprendre junts” per compartir amb les famílies les
experiències viscudes.
 Trobada amb la família durant el curs
 Estades de la família amb el grup.
 Propostes col·lectives per compartir, celebrar o aprendre junts.

Convidem a totes les famílies a participar en la vida del centre i en la presa de
decisions per anar millorant el projecte educatiu. Esperem compartir, segons la
vostra disponibilitat, el millor de cadascú de vosaltres:
explicar un conte, tocar un instrument, ballar músiques, sent membre del Consell
de l’Escola, col·laborar en l’aportació i construcció de materials, en el manteniment
dels jardins i l’hort....

L’observació d’un infant a l’escola bressol
El CDIAP és un centre que ajuda als infants de 0-3 anys en les seves necessitats
de desenvolupament. Un psicòleg professional del centre, fa un treball
d’observació a infants de l’escola.
Aquesta observació la pot suggerir la família o la mestra amb l’acord mutu.
L’observació del nen/a es fa dins l’espai natural de l’escola respectant la dinàmica i
de forma silenciosa. Això permet apropar-nos al procés evolutiu de l’infant i a com
es va relacionant amb els altres.
Un cop es finalitza l’observació de l’infant, la psicòloga i l’educadora fan reflexions
conjuntes per tractar d’entendre el que s’ha observat , veure com el podem ajudar
i compartir-ho posteriorment amb la família.
Aquesta observació ajuda a comprendre les necessitats emocionals del nen, ja que
són les principals pel procés d’aprendre.
Us expliquem el funcionament d’aquest procés perquè estigueu assabentats i en
cas necessari, signareu un document per donar el vostre consentiment i
autorització.

L’horari
L’escola bressol és oberta de dilluns a divendres, de les 7,30 h fins a les 18h.
Els horaris són flexibles a l’entrar i al sortir amb acord amb l’educadora.
● L’horari d’entrada al matí és a partir de les 9h i el de la tarda a partir de les 15h.
● La sortida del migdia és a partir de les 11,45 fins les 12h i la de la tarda, a partir
de les 16,30.

El calendari
Aquest curs el comencem el dia 5 de setembre
El darrer dia d’escola és el 30 de juny.
El servei opcional de Juliol s’ofereix a l’escola Patufet i a l’escola Ginesta
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“Tasteig” de fruita
A mig matí a la taula hi un plat amb trossets de fruita. La fruita es saludable i
afavoreix una estona de descans i de compartir plegats. Aquesta fruita la portareu
les famílies durant la setmana d’ acord amb l’educadora i quan sigui el moment.

El dinar i berenar a l’escola
L’escola disposa de cuina pròpia i diàriament s’elaboren els menús equilibrats i
adequats a l’edat i a situacions especials. Si el vostre fill/a pateix una al·lèrgia
alimentària haureu de presentar l’informe mèdic per fer els canvis adequats en el
menú.
El ritme diari d’àpats a l’escola és:
- Dinar: A partir de les 11,45
- Berenar a partir de les 15:30h
Si abans de les 10 del matí, encara no heu arribat a l’escola, deixeu el missatge al
contestador si el vostre fill/a es queda a dinar.
Podeu utilitzar el servei de menjador de manera eventual o fixa (en aquest cas cal
que signeu l’alta amb la direcció del centre).

El descans diari
L’escola disposa d’espais perquè l’infant descansi a dins de l’estança i/o al
dormitori. Cada setmana la família s’ocupa del canvi de llençols i de “fer el llit” (en
cas necessari) .

L´acollida del matí i la permanència de la tarda
L’escola ofereix un servei d’acollida del matí de les 7,30h a les 9 i de permanència
a la tarda de les 17h a les 18h (de manera eventual o fixa)
Els infants són acollits en petit grup per les educadores de suport. Oferim una
estona de joc tranquil i d’ajudar a esmorzar i/o a berenar amb el que porteu
preparat diàriament de casa:
- Esmorzar: de 7,30 a 8,30
- Berenar : de 17 a 17,30

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 el vostre fill/a quan no pugui
anar a l’escola.

Donar la medicació a casa
Quan l´infant hagi de prendre una medicació recomanem que ho faci a casa. En
cas imprescindible cal que porti l’autorització de la família, especificant l’horari i la
dosi de medicament a administrar. Ensenyeu la recepta en cas de tractament
continuat o recurrent. A l’agenda ho podeu registrar. L’escola administrarà
“anti - tèrmics” per símptomes de febre de 38º prèvia autorització signada.
Si l’ infant es posa malalt a l’escola
Avisarem a la família perquè vingueu a buscar al vostre fill/a el més aviat possible i
rebi l’adequada atenció mèdica. Per poder establir una ràpida comunicació,
l’escola té els telèfons a on localitzar-vos.
En cas d’accident o urgència
L’educadora farà la primera cura i assistència i trucarà a la família per informar del
que li ha passat. Només portarà a l’ infant al servei d’urgències de l’hospital de Sant
Joan de Deu si l’accident o malaltia ho requereix. Des de l’ escola us avisarem i/o
informarem.
Us demanem que comuniqueu 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.
En les següents malalties 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

Coses per l’infant
Les coses que us demanem són les que el vostre fill/a necessita a diari dins de
l’estança o al jardí. Las roba còmoda , fàcil de posar i treure, fa que l’infant sigui
autònom i forma part del seu aprenentatge. És important adequar la roba a la tº de
l’època sobretot durant l’hivern amb la calefacció i a l’estiu amb la calor.
 1 fotografia vertical 10X15 de la família pel seu penjador de dins l’estança
 2 fotografies de carnet del vostre fill/a
 1 caixa de mocadors
Roba de vestir-se diàriament: còmoda i que ajudi a l’autonomia
 un pantaló amb gomes, body ( calcetes o calçotets ), samarreta i mitjons. Les
jaquetes amb nansa gran per penjar-les.
Una motxilla per anar i venir cada dia, amb:
 una tovallola petita, amb veta llarga (cosida a la vora i al mig), per eixugarse les mans
 uns mitjons anti-lliscants
 una gorra o barret
Pel canvi de bolquers i /o roba
 una tovallola mitjana
 bolquers per la setmana
 pomada (o alternatiu) si n’utilitza
 1 pinta
 1 paquet tovalloletes humides (o alternatiu)
 un recanvi de pantaló de gomes, body (calcetes o calçotets), samarreta i
mitjons anti-lliscants
Pels àpats i l’aigua
 1 pitet de roba de rus per cada àpat (gran)
 1 tassa amb nanses
 el necessari per si ha de fer un àpat a mig matí
Per descansar
Una bossa de roba amb vetes llargues (o alternatiu) amb:
 una mussolina de cotó (si fa una dormida a mig matí)
 un xumet (si l’utilitza)
descans de migdia
 un protector de rus mida llit petit (1,20 X 60)
 un llençol de cotó ajustable
 un llençol fi per tapar-se
La família s’encarrega de guardar les seves coses i de reposar-les . Tot s’ha
de marcar amb el nom i cognoms del vostre fill/a.

La Carta de Compromís educatiu

L’escola Bressol Tambor és una comunitat educativa on convivim persones amb
diferents arrels i edats. Aquest curs entre tots formarem una comunitat de 84
famílies, 15 educadores , i un grup de professionals que ajuden a fer possible el
nostre projecte.
Ens considerem una comunitat educativa per que totes les persones que la
conformen establim relacions que es basen en el respecte i en l’afecte.
És fa imprescindible que cada membre tingui el seu lloc en relació al paper que té
o a la tasca que fa .
Som persones que tenim un nom i unes arrels d’origen que ens ajuden a créixer i
donar el millor de nosaltres, les quals ens ajuda a construir una identitat personal
respectant a cadascú de nosaltres.
Hem de tenir cura de nosaltres per generar una bona convivència, la qual ens
compromet a treballar entre tots i totes amb l’objectiu de compartir els processos
educatius i de criança del vostre fill/a.
Aquest document és una carta que posa en valor aquest compromís des del primer
moment que la família decideix portar el seu fill/a a l’escola bressol. Ratificada per
l’equip i un cop l’haguem signat , adquireix una rellevància cabdal i que el dia a dia
el farà possible col·laborant conjuntament.
L’equip d’educadores i la família de
..............................................................................................
manifestem que ens comprometem i ens fem responsables:
 d’acompanyar el procés emocional , desenvolupament físic i d’aprenentatge
del vostre fill/a, de manera respectuosa i amorosa
 tindrem en consideració el seu ritme de creixement i atendrem les seves
necessitats amb un adequat tracte individual entre l’adult i ell/a
 que utilitzarem una forma d’acompanyar a el/a
............................................................................
 sigui capaç d’afavorir la seva autonomia i respectant al seu procés
maduratiu.
 compartirem explicacions i sobre el vostre fill/a que siguin rellevants pel seu
desenvolupament
 i desplegarem complicitats entre la família i les persones que l’acompanyen.
 les famílies poden estar a l’escola i compartir amb l’educadora/es i la resta
di’infants del seu grup, amb acord mutu, la història de vida d’aquell dia.
 el nostre projecte ofereix a les famílies, espais de participació i col·laboració
dins l’escola

 respectuosos amb la manera d’organitzar-nos per que ens ajuda a conviure i
ha estar presents

- ens saludarem a les entrades i a les sortides convidant-nos a tenir un bon dia
de manera afectuosa i cordial.
- farem ús de les paraules “Si us plau i Gràcies” quan demanem i agraïm
- apagarem el telèfon mòbil mentre estem en presencia dels infants a dins
l’escola
- ens comunicarem entre nosaltres utilitzant les paraules i el to respectuoses
mentre ens expliquem. Buscant l’acord davant alguna dificultat
- tractarem temes en el marc del Consell de l’escola per generar idees i/o
buscar solucions sempre des del consens amb la finalitat d’anar construint i
millorant el projecte educatiu i les relacions dins la comunitat educativa
- tindrem cura del manteniment de l’ordre dels materials en els diferents
ambients de l’escola per deixar-los tal i com en els hem trobat.
La família i l’Equip d’educadores ens respectarem mútuament des de i l’autoritat
que exercim com a pares o com a professionals i amb la signatura d’aqueta carta
de compromís ho manifestem

Nom i cognoms de la Família

Glòria Carpi Albert
Representant de l’equip d’educadores

Sant Feliu de Llobregat, juny 2016

Aquest document serà revisat, quan es consideri, en el marc del Consell de L’escola.

Centre Educatiu 0-3 Tambor
Escola Bressol Municipal
carrer Jaume Ribes nº 31-33
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