FULL INFORMATIU

L’Escola Bressol “El Petit Príncep, neix amb la intenció de donar a cada nen o
nena tot l’afecte i estímuls que necessita pel seu desenvolupament físic, mental
i emocional, amb un projecte educatiu adaptat a cada edat. L’educació
maternal i infantil és l’etapa més important en el desenvolupament d’una
persona i a la nostra escola aprenen gaudint des del primer any de vida.
Un nou model d’escola bressol on el que més importa és la qualitat i els
valors humans que reben els vostres petits.
Un espai singular, ple de llum natural i color, amb climatització radiant, ben
ubicat, de fàcil accés i aparcament, on posem a l’abast del vostre fill o filla tot el
que faci falta perquè ells es trobin com a casa.
Projecte educatiu i serveis
Valors
El nostre projecte es fonamenta en els valors de l’ésser humà; valors universals
que constitueixen la riquesa més gran que tenim, valors que afloren tot just en
néixer i es consoliden al llarg de la vida.
Així, a l’Escola Bressol oferim als nens i nenes una educació en valors.
Aquesta és la columna vertebral del programa educatiu i tot l’equip treballa en
aquesta direcció. Valors que es treballen des de l’escola: Autoestima, límits,

afecte i seguretat, ordre, cortesia, solidaritat, respecte i resolució de petits
conflictes, entre altres.
Metodologia
Els nens i nenes aprenen i es desenvolupen a través dels sentits, del moviment
i el joc; per això enfoquem la nostra metodologia cap l’Estimulació sensorial, la
psicomotricitat (mitjançant el moviment es desenvolupa la part cognitiva), i el
joc els hi dona l’oportunitat d’aprendre i potenciar les capacitats innates dels
nens gaudint de forma natural, ja que el joc forma part de la seva vida. També
son importants els hàbits i les rutines que els porta cap al camí de l’autonomia.
Desitgem fomentar actituds positives cap als aprenentatges estimulant la
curiositat, l’interès per explorar i descobrir, es a dir, consolidar les bases per a
que els nens i nenes es mostrin actius en l’aprenentatge. Volem que cada dia
sigui únic per als nostres nens en l’escola bressol.
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Musica
Volem potenciar les capacitats innates dels nens i nenes, procurant que
gaudeixin de la música. La música no només té una funció sociocultural, sinó
que ens permet educar la sensibilitat, ajudar a crear reaccions neuronals,
possibilitar la investigació i l’expressió, educar la veu, la imaginació, el ritme i
l’oïda.
Anglès
Aprenentatge de l’idioma a traves de la música i el joc, fent que els nens i
nenes es familiaritzin amb l’idioma d’una manera divertida i captivadora amb
dinàmiques creatives.
Treball amb les famílies
Servei de conselleria familiar, suport als pares i organització de xerrades,
excursions, tallers, etc. A càrrec de personal amb experiència i formació en
aquest àmbit.
Menjador
La nostra cuina pròpia es caracteritza per la seva versatilitat a l’hora de
confeccionar menús, sempre sota supervisió del pediatre del centre, fent d’ella
una cuina casolana i nutricionalment equilibrada. Oferim tres tipus de menús:
menú per a nadons, menú d’introducció a l’aliment sòlid i aliment sòlid. Els
menús estan a disposició de totes les famílies.
Espais
P0
1 aula de lactants (de 4 mesos a 1 any)
P1
2 aules per a nens de 1 a 2 anys
P2
2 aules per a nens de 2 a 3 anys
1 aula de psicomotricitat
Pati a l’escola al costat d’espais verds
Entorn amb moltes facilitats d’aparcament.
Aula d’acollida
Per tal de poder atendre al pares que per raons horàries necessitin avançar
l’hora d’entrada a l’escola, disposem d’aula d’acollida, que va de 7,30 a 8,30hs.
Horaris

Curs 11 mesos, de setembre a finals de juliol

Aula d’acollida*:
Horari habitual:
Servei de menjador:

7,30 a 8,30 h
8,30 a 13 i 15 a 17,30 h
13 a 15 h

*(amb un mínim de 5 nens)
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