
PORTES OBERTES 
 EBM TAMBOR 



Us donem la BENVINGUDA A LES 
PORTES OBERTES DEL CENTRE 

EDUCATIU 0-3 TAMBOR 
 

13 d’ Abril de 2021 



 



•   
•PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 

 
•PROJECTE EDUCATIU 

 
•ESPAIS DEL CENTRE 

 
•MESURES DE PREVENCIÓ DE LA 

COVID 
 

•PRECS I PREGUNTES 
 



 



PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ: 
•Jornada de portes obertes. 
•Període de preinscripció. 

•Període de matrícula. 
•Oferta de places. 

 



 PREINSCRIPCIONS 



PERÍODE DE PREINSCRIPCIO: 
 

• Del 10 al 21 de maig de 2021. 
• -Telemàticament mitjançant 

IDCat/mòbil o amb certificat 
electrònic 

       - Presencialment amb cita 
prèvia del 17 al 21 de maig a l’ 

Oficina  
d’ Atenció Ciutadana 



 

Puntuació: 

 
 
 
 
 

CRITERIS GENERALS: 
A- EXISTÈNCIA DE GERMANS ESCOLARITZATS EN EL 
CENTRE O DE PARES O TUTORS QUE HI TREBALLEN: 
40 PUNTS 
B- PROXIMITAT: 
•Viure en el municipi: 30 PUNTS 
•Adreça del lloc de treball en el municipi: 20 PUNTS 
C- RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR:Quan el pare 
o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda 
garantida de ciutadania: 10 PUNTS 
D- DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/A, PARE O MARE, 
TUTOR/A, O GERMANS: 10 PUNTS 
 CRITERI COMPLEMENTARI: 
FAMILIES NOMBROSES, MONOPARENTALS O 
ESCOLARITZAR MÉS D’UN INFANT : 15 PUNTS 
 



Recomanem: 
•  Posar  les 4 escoles per 

 ordre de preferència 
 

• Marcar  la casella per rebre  
informació  per SMS 



•Publicació de les llistes baremades: 
l’1 de juny. 

•Període de reclamació: 
del 2 al 8 de juny 

•Sorteig: el 10 de juny, a les 13:00 
•Publicació de llistes definitives: 

el 15 de juny, a les 12:00 



• foto 

MATRÍCULA 



 Període de matrícula 
 

   

   Del 16 al 22 de Juny, 
 ambdós inclosos 

 

Telemàticament 
       

 
 



 

Oferta  
de places  
pel curs 

2021-2022 



8 places                     de 0-1 any 
 Infants nascuts al 2021                        1 plaça de nee                    

17 places              de 1-2 anys 
Infants nascuts al 2020                    2 places de nee                    

14 places           de 2-3 anys 
  Infants nascuts al 2019                   2 places de nee                   



ESTANCES 



• 1 Estança  de 0 a 1 anys 
• 2 Estances  d’ 1 a 2 anys 
• 2 Estances de 2 a 3 anys 
 
   En funció de la demanda L’Ajuntament 

valorarà obrir un altre grup a l’ escola: 
   un d’ 1 a 2 anys, o  un de 2 a 3 anys 
  
 
 



SERVEIS 



SERVEI BÀSIC DE MATÍ I/O TARDA 
( de 9 a 12   i de 15 a 17) 

 
SERVEI DE MENJADOR 

(de 12 a 15 ) 
 

SERVEI D’ACOLLIDA: 
MATI ( de 7:30 a 9) 

TARDA ( de 17 a 18 ) 
 



CASAL D’ESTIU 
( de l’1 al 31 de juliol) 

 
A les escoles Patufet i Ginesta 



 

QUOTES  



10   QUOTES MENSUALS 
 

• S’aplica  la tarifació social tenint en 
compte el nombre de membres i 
d'ingressos de la unitat familiar. 

 
 

 
 



LA TARIFACIÓ SOCIAL 
•  s’aplica: 

•  a l’ensenyament bàsic 
i 

al servei de menjador (fix).  
 
 
 

 



CALENDARI ESCOLAR: 
 

Del 13 de setembre  al 30 de juny. 
 

• Del 7 al 10 de setembre: estades d’acollida 
• Vacances de Nadal i Setmana Santa segons 

calendari escolar del municipi.  
   
 
 
 

 
 



PROJECTE  
EDUCATIU 





 

“Una mirada amorosa 
… 



 

 … i un teixit de relacions” 



 

Basat en els principis d’educació viva  



 
Els infants aprenen jugant 



 

Acompanyem de manera acollidora, 
 tranquil·la i respectant el ritme de cadascú 



 

L’educadora acull a la família a l’estança  
com si fos la casa de l’infant. 



 Donem valor a totes les coses que van succeint... 



 

...llibertat de moviment, 



 

...de provar, triar i emocionar-se. 



 

En l’estona dels àpats respectem el 
temps 
que cada infant necessita. 



 

Acompanyem  el descans dels infants. 



 

Els ambients  i els racons preparats amb materials  
que desvetllen la curiositat i l’acció. 



 

Infant capaç de pensar, 
 decidir i fer propostes, 



 

de conquerir  
autonomia...  



 

deixant temps per... 



... construir els seus propis aprenentatges 



 

Desdoblaments en els grups de grans 



 

Desdoblaments en els grups de grans 



 

El jardí és l’espai per excel·lència  
de la nostra escola 



Els infants connecten amb la natura, 



L’energia vital es renova, 



...   I asserenen les emocions, 



Estar en el jardí afavoreix  
el benestar personal 



Expressió de les emocions 



Escolta activa 



Presència 



 

La vida en petit grup ajuda a  
construir elsvincles afectius... 



... I d’estimació entre els infants 
i les persones referents. 



 

Som una  
comunitat educativa. 



 

La família i l’escola cooperen per educar amb responsabilitat 



•   

    

Presència de la família els primers dies d’escola 



L’equip de professionals:  
 

directora  
educadores  

 educadores de suport  
cuinera 

personal de neteja  
 personal de manteniment 

psicòloga del  CDIAP 



 



Som una escola inclusiva  



Atenció a infants pluridiscapacitats 
 a través de la Fundació Nexe 



      L’equip de NEXE:  
 
 

 

• Terapeuta ocupacional  
educadora 

 fisioterapeuta 
• Infermera 
• logòpeda  

musicoterapeuta 
educadora social 



 
 

ESPAIS DE 
L’ESCOLA  
TAMBOR 



ESTANÇA DE 
LA MORERA 

 
PER INFANTS  
NASCUTS EL 

2021 











ESTANÇA DEL 
LLIMONER 

 
PER INFANTS  
NASCUTS EL 

2020 









ESTANÇA  
DEL PI 

 
PER INFANTS  
NASCUTS EL 

2020 





 



 



 



ESTANÇA  
DEL MAGRANER 

 
PER INFANTS  

NASCUTS EL 2019 
 



 







ESTANÇA DE 
LA FIGUERA 

 
PER INFANTS  

NASCUTS EL 2019 
 











Espai per a la cura de la 
higiene personal  

dels infants en totes  
les estances 





AMBIENTS 



La sala motriu 



El taller 



La biblioteca 



La biblioteca 



Ambient de 
les construccions amb.. 



Espai de minimóns i... 



I espai de peces soltes 



Ambient de la llum 



 



Espai habilitat pels cotxets 



MESURES 
PREVENCIÓ  

DE LA COVID 



“CUIDEM-NOS 
 PER 

 PODER CUIDAR” 



 

Entrades de les famílies  per tres portes: 



Per l’entrada principal, 



Una segona per la porta 
lateral, 



 

I una tercera per la reixa del jardí. 



 

Pressa de temperatura a l’entrada a infants... 



 

... I a adults. 



 

Desinfecció de sabates 



 

Espai habilitat per les sabates  
en les estances on hi ha infants 
 que encara no caminen. 



 

Espais habilitats per les sabates dels infants 



 

Ús obligatori de gel hidroalcohòlic. 



 

Ús obligatori de mascareta  
tret del dins del grup bombolla. 



 Rentat freqüent  
de les mans 



 

Vida quotidiana  
 a l’aire lliure 



PRECS 
I  

PREGUNTES 



 

Per posar 
 llum als  
vostres  
dubtes... 



educacio@santfeliu.cat 
ebtambor@santfeliu.cat 
93 685 39 45 

Podeu contactar amb nosaltres 


