Escola Bressol Municipal
Tambor
Grup d’infants de 0-1 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 2021/2022

Viure l’escola del present
conviure amb el Còvid-19

❏entrem 1 adult i el seu fill/a
❏mantenim les distàncies de seguretat
❏portem la mascareta
❏ens posem gel
❏no és permesa l’entrada de persones amb
febre superior a 37’5ºc.

S’obre la porta al matí, ens donem el bon dia i comencem de manera
tranquil·la respectant el ritme de cadascú. La família ens explica i l’educadora
acull en el jardí/estança com si fos la casa de l’infant. Espais on es dóna valor
a totes les coses que van succeint de manera espontània als petits racons de
joc, oferint llibertat de moviment, de provar, triar, d’emocionar-se... Hi ha
moments per jugar, fer un tastet de fruita, anar a descansar… L’educadora
l’acompanya amb una actitud de respecte, amb calma i deixant el temps que
cadascú necessita.
L’entrada a l’escola és un repte que capgira el nostre món emocional de totes
les persones que formen part de la comunitat educativa. Per aquest motiu
necessitem de la vostra presència en els primers dies per acompanyar al
vostre fill/a en el procés de familiarització a l’escola. Cal prendre’s un temps
a les entrades. Sou els primers referents dels infants i se us honra pel lloc que
ocupeu dins la comunitat.

Comencem a anar a l’escola
Durant uns dies i una estona al matí, un membre de la família acompanya al nen/a
a l’espai del jardí/porxo/estança. Ajudant-lo en el procés de familiaritzar-se quan
entrem de nou l’escola.
“ Estades d’ acollida” els dies 7,8,9,10 de setembre”
Temps per anar construint la confiança des de la sinceritat
A partir del 13 de setembre, la família i l’educadora parlarem 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, es quedi una estona per
acomiadar-se (a ser possible que sigui la mateixa cada dia)

Trobada del vostre grup
El dia 8 de juliol a la tarda, el grup de famílies es trobarà amb la seva educadora.

Primera trobada personal amb la família
Aquesta trobada la farem amb les famílies novelles per compartir sobre el procés
del vostre fill/a i com atendre les seves necessitats els primers dies de setembre
amb cita prèvia en horari de matí.

El grups d’infants
El grup estable d’infants conviuen dins l’estança i altres espais durant el dia.
Venen a l’escola per primera vegada. A dins del grup s’acull a infants amb
necessitats educatives especials.
Aquest curs els grups són:
●
●
●
●
●
●
●

Estança la Morera, 8 infants de 4 mesos a 1 any d’edat. Lactants
Estança el Llimoner, 13 infants de 1 a 2 anys d’edat. Caminants 1
Estança el Pi, 13 infants de 1-2 anys d’edat. Caminants 2
Estança del Taronger, 13 infants de 1 a 2 anys d’edat. Caminants 3
Estança el Magraner, 20 infants de 2-3 anys d’edat. Grans 1
Estança la Figuera, 20 infants de 2 a3 anys d’edat. Grans 2
Estança del Presseguer, 8 infants amb pluridiscapacitat de 0 a 6 anys d’edat.
Nexe

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 per fer el canvi de
bolquers. L’estança té un espai de porxo amb sortida directa al jardí. Els infants
gaudeixen de les propostes de joc i descoberta per sentir i expressar-se amb el
cos, construir el pensament, experimentar o viure una història.

L’Equip de l’escola
Aquest curs l’equip de professionals de l’escola estarà format per:
● la directora del centre
● la coordinadora pedagògica
● una educadora responsable per cada grup d'infants
● educadores de suport
● la psicòloga del CDIAP
● la cuinera
● la netejadora
● els encarregats del manteniment
L’Equip de l’estança de Nexe estarà format per:
● la terapeuta ocupacional, la fisioterapeuta , la infermera i l’educadora . Amb el
suport de l’assistent social, la musicoterapeuta i la logopeda.
Durant el curs, la nostra escola acull a estudiants en pràctiques de la Universitat i
Centres de formació de cicles d’educació infantil.

La família i l’escola, una comunitat educativa
La comunicació i el intercanvi és fonamental per conèixer-nos i construir des de la
confiança mútua. La sinceritat i honestedat són les eines per acompanyar-nos.
Aquests son els moments i les eines per aconseguir-ho:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Documentem el procés que fa l’infant a la llibreta personal.
Es fan anotacions a l’agenda, sobre algunes necessitats bàsiques
Informacions a la cartellera del passadís, i per correu electrònic.
Comunicació telefònica amb l’ educadora de 13h a 14h, i en la resta de
l’horari amb la direcció del centre. També podeu enviar missatge al correu de
l’escola.
Trobada amb les famílies per compartir les experiències dels primers dies a
l’escola.
Trobada amb cada grup: “Créixer jugant i aprendre junts” per compartir les
arrels del nostre projecte d’escola.
Trobades amb cada família durant el curs per compartir el procés de l'infant.
Estada de la família d’un matí o tarda amb el grup (segons mesures COVID
vigents en cada moment) .
Berenars d’hivern i d’estiu per compartir, celebrar i conviure plegats ( segons
mesures COVID vigents en cada moment).

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 el millor de
cadascú de vosaltres, segons la vostra disponibilitat: explicar un conte, tocar un
instrument, ballar , ser 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 els infants dels 4 mesos a 3 anys en les seves
necessitats de desenvolupament.
Una psicòloga professional fa una observació individual que la pot suggerir la
família o la mestra de mutu acord.
L’observació del nen/a es fa dins l’espai habitual respectant la dinàmica del grup i
de forma silenciosa i sense interferir.
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 i com podem ajudar des de
l’escola i a casa. Aquest procés el compartirem amb la família.
És la manera per entendre i comprendre les necessitats emocionals de l’infant , ja
que són les essencials en el procés de construcció d’un mateix i de relació amb el
món que l’envolta.
Us expliquem el funcionament d’aquest procés perquè n’estigueu assabentats i si
fos el cas, caldrà que signeu un document per donar el vostre consentiment i
autorització al CDIAP.

El calendari
● Comencem el dia 13 de setembre.
● Del 7 al 10 (inclosos) de setembre, són dies de familiarització. No hi ha
serveis opcionals.
● El darrer dia d’escola és el 30 de juny.
● Les vacances de Nadal, del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
● La Setmana Santa, de l’11 al 18 d’abril (ambdós inclosos).
● Dies festius:, 12 octubre, 6 i 8 desembre. I 24 de juny.
i 24 de juny
● Festes locals: 6 de juny i altres a determinar segons calendari escolar de la
població.

L’horari
L’escola bressol és oberta de dilluns a divendres, de les 7’30 h fins a les 18h.
● de les 7:30h a les 8:45 h i de 17:00h a 18:00h pels que necessiteu el servei
d’ acollida de mati i/o de tarda.
● de les 9 a les 12h i de les 15 a les 17 servei bàsic.
● de les 12 a les 15 el servei de menjador i descans.
Els horaris són flexibles a l’entrar i al sortir amb acord amb l’educadora. L’entrada a
l’escola es farà entre les 9 i les 9,45 del matí per evitar aglomeracions i respectar
les distàncies.

Entrades i sortides
L’infant serà acompanyat per un adult. Entrarem i sortirem per la porta dels cotxets
fins arribar a la porta posterior del centre. Allà trobareu un espai per deixar les
sabates i posar-vos els mitjons i/o peücs.
Seran uns moments per intercanviar algun aspecte referent al dia. Cal tenir cura de
tancar les portes a l’entrar i al sortir. És responsabilitat dels adults.
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 al jardí dels pins (entrant des de la
plaça).Us recomanem que estigui marcat amb el nom i eviteu deixar-hi coses.
L’escola no es fa responsable de les possibles pèrdues.

Tastet de fruita
La fruita es saludable i afavoreix una estona de descans i de compartir plegats. A
mig matí s’ofereix fruita a trossets. Aquesta fruita la porteu les famílies al llarg de la
setmana.

El dinar a l’escola
L’escola disposa de cuina pròpia i diàriament s’elaboren els menús equilibrats,
adequats a l’edat i a necessitats 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 dinar a l’escola és a partir de les 11’45h. Es possible que a l’ inici de curs el
vostre fill/a encara faci lactància, respectarem els horaris i la forma d’alletar-lo.
Aviseu si arribeu més tard de les 10h del matí, per telèfon, o per correu electrònic.
Podeu utilitzar el servei de menjador de manera eventual o fixe. En cas de ser fixe
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. La família s’encarrega del canvi de llençols. Es recomanable tenir un
recanvi de llençols/mussolina . Els divendres els dormitoris han de quedar recollits.

L'acollida del matí i la permanència de la tarda
Els infants són acollits per les educadores de suport. Són espais de temps
d’arribada a l’escola al matí i/o de preparar-nos per rebre la família per la tarda. Es
pot esmorzar i/o berenar.

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. La 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 quan hi ha calefacció i a l’estiu amb la calor.
 1 fotografia vertical 10X15 de la família pel seu penjador de dins l’estança.
 4 fotografies de carnet del vostre fill/a per l’expedient de la matrícula, pels
penjadors i la safata.
 1 fotografia de la seva cara de 10 x 15 cm.
 1 àlbum amb fundes transparents mida A5 (mínim 20 pàgines) per a la
llibreta personal .
 1 caixa de mocadors.
 1 rotlle de paper multi usos per assecar les mans i la cara.
 1 bossa, tipus motxilla, per portar les coses.
 1 bossa impermeable gran per a la roba bruta.
 1 tovallola mitjana pel canvi de bolquers.
 Bolquers per a la setmana.
 Pomada ( o alternatiu) si n’utilitza
 1 paquet de tovalloletes humides ( o alternatiu)

 1 recanvi sencer de roba ( pantalons, bodi/calcetes/calçotets, samarreta,
mitjons i sabates ( si ja en porta).
 Uns mitjons antilliscants.
 Un pitet gran de roba de rus impermeable per darrera per cada àpat .
 El necessari per ( si cal) fer un àpat a mig matí : fruita o lactància.
 1 got de vidre/ de nanses/biberó
 1 got petit de plàstic pel jardí.
 1 xumet ( si l’utilitza) amb capsa o bosseta ( i 2 xumets els infants dels
grups de lactants i de caminants 1).
 1 protector de roba de rus mida 120 x 60 cm
 1 baixera de cotó ajustable.
 1 llençol fi per tapar-se i/o musselina.

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.
Dilluns la família fa el llit i diàriament l’arregla .El divendres el matalàs de dormir
s’alça per netejar.

La Carta de Compromís educatiu dins la comunitat del Tambor
Al Centre Educatiu Tambor convivim persones amb diferents arrels i edats. Aquest
curs entre tots formarem una comunitat de 95 famílies, l’ equip d’educadores i altres
professionals que ajuden a fer possible el nostre projecte.
Ens considerem una comunitat educativa perquè totes les persones que hi formem
part construïm relacions basades en el respecte, l’afecte, la solidaritat i la
honestedat. Cada membre es imprescindible que ocupi el seu lloc en relació al
paper que té o la tasca que fa.
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 Tambor.
Ratificada per l’equip i un cop l’haguem signat, adquireix una rellevància cabdal en
el dia rere dia.
L’equip d’educadores i la família

En/Na............................................................................................................................
En/Na............................................................................................................................
de l’infant/s
......................................................................................................................................
manifestem que ens comprometem i ens fem responsables:
● D’actuar i desenvolupar el rol i el propi treball , des del lloc que ocupem, amb
dedicació i compromís personal pel bé comú
● D’acompanyar el procés emocional, desenvolupament físic i d’aprenentatge
del vostre fill/a, de manera respectuosa i amorosa.
● De tenir en consideració el seu ritme de creixement i atendre les seves
necessitats amb un adequat tracte individual entre l’adult i ell/a.
● D’utilitzar una forma d’acompanyar l’ infant que sigui respectuosa que i
afavoreix el seu procés de desenvolupament i la seva autonomia.
● De compartir explicacions sobre el vostre fill/a que siguin rellevants pel seu
desenvolupament i desplegar complicitats entre la família i les persones que
l’acompanyen.
● De que les famílies podeu estar a l’escola i compartir amb l’educadora/es i la
resta d’ infants del seu grup, amb acord mutu, la història de vida d’aquell dia.
● D’ oferir a les famílies espais de participació i col·laboració dins l’escola com
recull el nostre projecte educatiu.

●
De respectar la manera d’organitzar-nos per que ens ajuda a conviure i ha
estar presents de forma que:
- 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 presència dels infants a dins
l’escola. Si em d’atendre una trucada ho farem fora de l’escola
- Les fotografies només les podem fer les professionals ( regulat per la Llei de la
Protecció de les dades i de la imatge).

- Ens comunicarem entre nosaltres utilitzant paraules i to respectuosos
mentre ens expliquem. Buscarem l’acord davant alguna dificultat, sempre de
manera presencial i evitant els grups de whatsapp.
- 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 l'estança i també
en els ambients i el jardí de l’escola per deixar-los tal i com ens els hem
trobat.
La família i l’equip d’educadores ens respectarem mútuament des de l’autoritat que
exercim com a pares o com a professionals i amb la signatura d’aquesta carta de
compromís ho manifestem.
Signatura de la família

Flora Baleta Ferrer
direcció del Centre Educatiu

Sant Feliu de Llobregat, 2021

Aquesta Carta de Compromís serà revisada en el marc del Consell de Participació
de l’escola sempre que es consideri.

NOTES:

Centre Educatiu 0-3 Tambor
Escola Bressol Municipal
carrer Jaume Ribes nº 31-33
Tel.936853945
correu electrònic ebtambor@santfeliu.cat
https://escolabressoltambor.blog/

