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LÍNIES EDUCATIVES
La nostra escola comptarà amb dues línies educatives complertes,
dues aules de P0, dues de P1 i dues de P2 amb una capacitat total
per 82 infants.
Els professionals seran el que dicta el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.

FUNCIONAMENT
DE L’ESCOLA
L’estadi de 0-3 anys ha de contribuir a facilitar els processos d’ensenyament i
aprenentatge, mitjançant un enfocament globalitzador sense que els continguts
curriculars de les diferents àrees adquireixin posicions de jerarquia entre elles.
S’emmarca en una concepció constructivista de l’aprenentatge escolar. L’alumne és el
protagonista del procés d’ensenyança-aprenentatge.
Defensem una perspectiva globalitzadora enfront de la interdisciplinària pels seus
fonaments psicològics relacionats amb l’estructura cognitiva i afectiva dels infants.

HORARIS
Horari de guarda: de 8.00 a 9.00 h. i de 17.00 a 18.00 h. (possibilitat d’ampliació)
Horari reglat: de 9.00 a 12.30 h. i de 15.00 a 17.00 h.
Mes de juliol: de 8.00 a 15.00 h.
Servei de menjador: de 12.00 a 15.00 h.
*Les vacances son al mes d’agost i per Nadal i Setmana Santa.

Principis d’intervenció:
+ Partim del nivell de desenvolupament dels alumnes.
+ Assegurem la construcció d’aprenentatges significatius.
+ Contribuïm a l’aprenentatge autònom.
+ Fem que els alumnes modifiquin progressivament els seus esquemes de
coneixements.
+ Procurem que l’alumnat aprengui mitjançant activitats manipulatives.
La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.

SERVEIS QUE OFERIM
L’escola estarà oberta de setembre a juliol.
El mes de setembre es programa el període d’adaptació i els nens i nenes s’incorporen
en petits grups. El curs s’inicia el dia que determina el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
Servei de guarda i menjador.

PREINSCRIPCIÓ I
MATRICULACIÓ
El calendari de preinscripció i matriculació de l’escola bressol coincideix amb el que
anualment determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Documentació a portar per la matrícula:
+ El llibre de família.
+ El document nacional d’identitat o el passaport del pare, de la mare o dels tutors
legals.
+ Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates
corresponents.
+ Documentació acreditativa de la situació laboral dels pares, si aquesta situació
s’al·lega per obtenir puntuació.
+ Carnet de família nombrosa si aquesta situació s’al·lega per obtenir puntuació.

