
SERVEIS per a 
FAMÍLIES amb 

INFANTS de

0-3ANYS

a les ESCOLES BRESSOL



ESPAI 
FAMILIAR:
És un servei educatiu on, durant un 
curs, participa un grup de  famílies amb 
infants més grans de 9 mesos i fins a 
3 anys. És un espai per compartir amb 
altres famílies la criança dels fills amb 
l’acompanyament de professionals, 
mentre els infants poden jugar i 
relacionar-se amb altres infants.

QUAN? 
Dimarts de 16.30 a 18.30 h
ON? 
Escola Bressol Municipal 
El Cabusset 

Tens un fill o filla de 0 a 36 mesos 
escolaritzat o sense escolaritzar?

Vols tenir un temps exclusiu per a tu 
i per al teu infant?

Vols compartir amb altres famílies 
la criança del teu fill o filla amb 

acompanyament de professionals 
en la petita infància?

Els Serveis Familiars municipals són serveis d’atenció a les famílies amb 
infants de 0 a 3 anys que ofereixen suport a la criança i a la educació dels 
fills i filles. 
Estan centrats en els infants i orientats a les famílies. Són espais de 
trobada entre famílies i infants acompanyats per professionals experts en 
la petita infància.

ESPAI 
NADÓ:
És un servei adreçat a famílies que 
acaben de tenir un fill o filla. Fins 
als 9 mesos. Per poder compartir 
experiències sobre la criança i 
l’educació dels infants acompanyats 
de professionals. Espai vinculat al 
CAP (Centre d’Atenció Primària).

QUAN? 
Dilluns de 15 a 17 h
ON? 
Escola Bressol Municipal 
El Cabusset

ESPAI 
DE JOC:
És un servei educatiu que ofereix 
un espai per jugar a infants de 0 a 
3 anys i a les seves famílies. Està 
preparat perquè els infants puguin 
divertir-se, imaginar i explorar les 
seves capacitats a través del joc, 
acompanyats per professionals. Hi 
poden venir germans de fins a 6 anys.

QUAN? 
Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
ON? 
Escola Bressol Municipal 
La Blaveta

ON ENS PODEM 
INSCRIURE?
A les escoles bressol on s’ofereix el servei.

PREUS:
Espai Familiar: 15 € al mes
Espai Nadó: 15 € al mes
Espai de joc: 2 € sessió
(15€ 10 sessions)

Els Serveis Familiars són serveis 
oberts a totes les famílies de la 
ciutat, d’octubre a juny.


