
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
Educació i els equips educatius de les escoles bressols municipals, l’ Espurna i la 

Fil·loxereta, volem compartir amb les famílies amb fills de 4 mesos a 3 anys un 

recorregut virtual per conèixer les instal·lacions i el  funcionament dels dos 

centres. 

El nostre projecte educatiu està basat en la 

vida quotidiana, en el qual hi ha 3 grans 

fonaments : educació emocional, espais i  

materials, i finalment joc i experimentació. La 

nostra tasca a l’escola és acompanyar als 

vostres infants en el desenvolupament 

integral: Físic i Motor, Cognitiu i Social i 

Emocional i Afectiu.  

Ens adaptem i respectem, en tot moment, les 

característiques, peculiaritats i el ritme 

evolutiu de cada infant. 

La lliure circulació és un altre tret que ens 

caracteritza per tal de que l’infant es 

desenvolupi en la seva totalitat i 

dimensionalitat. Durant els curs oferim 

diferents propostes com; lliure circulació 

d’espais, treball per ambients, tallers - 

obrador de la sorra, taller de la llum,  

minimons, tallers amb famílies, 

psicomotricitat Aucouturier - . 

 

 

• 1 Estança de lactants  

(16 setmanes - 1 any) - (nascuts 2020) 

Capacitat 8 infants. Una  educadora i 

una de suport.   

• 2 Estances de caminants 

(1-2 anys) - (nascuts 2019) 

Capacitat de 13 infants a cada espai. 

Una educadora i una de suport.  

• 2 estances de Grans 

(2-3 anys) - (nascuts 2018) 

Capacitat de 20 infants a la 

Fil·loxereta, i a l’Espurna amb una 

capacitat de 18 alumnes per espai.  

Una educadora i una de suport.  

• Menjador  

• Taller  

• Aula polivalent 

Els nostres equips estan formats per; una 

directora, cinc educadores i tres 

educadores de suport a cada escola.  

 



  

L’horari d’atenció als infants és de 08.45h a 

13h, i de 14.45h a 17h.  

També disposem d’horari extraescolar com 

són l’acollida de 07.45h a 8.45h (mínim de 5 

infants), servei de menjador que s’estableix 

entre les 13h i les 14.45h, i finalment servei de 

tarda de 17h a 18h (mínim 5 infants).  

Ambdues escoles bressols ofereixen servei de 

càtering casolà i els menús són elaborats 

diàriament.  

Tots els menús són elaborats per una 

nutricionista, i es poden adaptar a qualsevol 

necessitat específica com són les 

intoleràncies, al·lèrgies, etcètera

 

 

Donades les circumstàncies, aquest any les preinscripcions es duran a terme telemàticament. 

Les dates per a aquest tràmit són:   

Del 20 de maig al 3 de juny 

( en el cas de que no es pugui dur a terme telemàticament, es pot demanar cità prèvia al Servei d’educació)  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MAGNÍFICA OPORTUNITAT PER CONÈIXER-LES!  
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