ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
LA GRANOTA

Estimades famílies, l’escola bressol la Granota és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4
mesos a 3 anys amb una capacitat de 127 places.

Disposem de:










1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any.
3 estances per a infants d’1 a 2 anys
3 estances per a infants de 2 a 3 anys.
1 estança de matins per a infants de 2 a 3 anys.
1 jardí per a nadons amb un petit hort.
1 jardí ampli i assolellat.
4 estances dormitori.
Una sala d’ambients d’aprenentatge.

L’objectiu principal de la nostra escola és potenciar el desenvolupament integral dels infants en un marc afectiu i
familiar respectant la individualitat i ritmes d’aprenentatge de cada infant.

Oferim als infants un entorn segur i ric en propostes perquè puguin decidir en total llibertat on volen jugar i que
volen aprendre de manera autònoma en tot moment, acompanyant-los i guiant-los en les seves pròpies descobertes.

Creiem en infants feliços, capaços, autònoms i lliures, per això, la nostra escola és una continuació de casa, un espai
viu, amè i acollidor on els infants es poden sentir còmodes creant un ambient familiar i adaptat a les necessitats
individuals i grupals de cada nen i nena.

L’eix del nostre projecte educatiu és l’infant com a protagonista del seu propi aprenentatge. A través del joc lliure
i de les seves pròpies decisions els nens i nenes de l’escola podran desenvolupar amb total llibertat les seves
capacitats a través dels diferents racons i ambients d’aprenentatge preparats de manera acurada en els diferents
espais de l’escola.

Les estances de l’escola són els espais referents pels infants, dotats amb mobiliari, racons i material viu que respon
dia a dia a les necessitats dels infants. Estan distribuïdes en diferents ambients o racons d’aprenentatge: Moviment,
descans, descoberta, experimentació i joc simbòlic (cuineta, nines, cotxes...)

Un jardí, amb accés directe des de les estances els infants tenen contacte directe amb la natura mentre juguen. A
l’escola hi ha dos jardins, un gran amb sorral i amb diferents estructures (cuineta, caseta, gronxadors, circuit de
psicomotricitat, tobogan...) i un de més petit i amb un terra més tou, destinat pels nadons on cuidem d’un petit hort.

La sala central de l’escola és un pilar dins del nostre projecte educatiu. És el punt neuràlgic del treball d’ambients
d’aprenentatge i de lliure circulació dels infants per l’escola. Aquesta sala consta d’un espai de psicomotricitat i
moviment, un espai de descoberta i experimentació , un espai de lectura i relaxació i un obrador de sorra.

Quan els infants surten a jugar a la sala central, segons les necessitats del grup, obrim també una estança i el jardí i
els infants decideixen de manera lliure i autònoma on volen anar a jugar.

Els materials que trobem als diferents espais de l’escola estan adaptats a les necessitats dels infants, son materials
no estructurats i inespecífics per potenciar i facilitar l’imaginació i creativitat. Tendim a utilitzar materials nobles
(fusta, elements naturals, teles...) i intentar prescindir del plàstic en la mesura que ens és possible.

El nostre paper com a educadores és acompanyar des de l’afecte i la tendresa als infants en tot aquest procés de
manera respectuosa, observant i guiant-los i potenciant la seva autonomia i gestió emocional, treballant
conjuntament amb les famílies. Observar i escoltar per documentar cada detall de la pedagogia i la vida quotidiana de
l’escola.

La relació i el treball compartit amb famílies a l’escola és una part fonamental del projecte educatiu de centre. Per
nosaltres és bàsic que us sentiu part de l’escola, treballant en equip amb un objectiu comú, el benestar i la felicitat
dels infants, el vostre i el nostre. Construïm entre tots comunitat educativa.

“No ensenyem mai res a un infant que no pugui aprendre per ell mateix”
Loris Malaguzzi.

Famílies, sigueu benvinguts i benvingudes a casa vostra!!!

