Què som?
El primer cicle d’educació infantil comprèn els primers anys
de vida dels infants. En aquesta etapa són de vital importància
els primers grans avenços en els aprenentatges, l’adquisició
del llenguatge, els primers desplaçaments, les primeres
relacions socials, etc.
Les escoles bressol són centres educatius fruit de la
col·laboració directa amb les famílies, on s’ofereix una
educació inclusiva que fa una atenció especial al caràcter i
a les necessitats educatives de cada infant.
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C. Puig i Ferrater, 6
43205 Reus
977 010 251
ebolivera@reus.cat
Av. de Salou, 127 A
43205 Reus
977 010 247
ebmargallo@reus.cat

Horaris i serveis: Obrim de 7.45 a 17 hores (amb servei d’acollida matinal i menjador)
Calendari: Obrim del setembre al juliol.

Qui som?
Som un gran equip de professionals
que treballem amb un objectiu comú:
“acompanyar, potenciar i afavorir el
desenvolupament integral de l’infant”.
Entenem l’escola bressol com una prolongació
de l’entorn més proper de l’infant que
afavoreix la seva sociabilització, respon a
les seves necessitats educatives i afavoreix
la seva autonomia en tots els aspectes,
respectant el seu ritme individual.
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Es tracta d’una tasca compartida en la que
família i escola acompanyem als infants
proporcionant-los-hi eines i donant-los-hi
a conèixer l’entorn de forma respectuosa,
permetent que siguin ells mateixos els
que creixin dia a dia a través de les seves
experiències.

Com treballem?
A l’escola treballem des d’un enfocament
experimental i manipulatiu: es tracta que
l’infant treballi i manipuli els diferents
materials i descobreixi el món a través de
la seva pròpia vivència, donant significat al
seu aprenentatge.
L’infant és sens dubte, el principal protagonista
i és per aquest motiu que, li facilitem i li
proposem situacions, activitats i materials que
fan possible que pugui manipular, descobrir,
experimentar... per si mateix i així, observar
allò que els objectes, persones i l’entorn li
pot oferir en cada moment.
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Aquest treball es fa conjuntament amb les
famílies que reforcen, col·laboren i participen
en tot el procés.
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Activitats
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Sortides

Pati
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Projectes
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Hàbits i menjador
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Famílies

COMUNICACIÓ 2012 GRUP SAGESSA

Professionals

Els nostres projectes
- “A la meva primera escola aprenc, jugo i
reciclo amb la papallona Nona”, guanyador del
premi Medi Ambient 2007 de la Generalitat de
Catalunya a actuacions de reducció i reciclatge
de residus, en la categoria de Centres
Educatius. I guanyador del Premi Sagessa 2007
- “Amb el contacontes descobrim les millors
emocions”, presentat als premis Sagessa 2008.
- “La tortuga Bertolina”, Premi Grup
Sagessa 2002 en l’àmbit d’atenció al
client i comunicació pel Pla d’Emergència
de l’Escola Bressol. Reconeixement
Guardons CEPTA 2009.
- “La maleta interactiva: eina didàcticpedagògica entre família i escola”, guanyador
del premi Sagessa 2009 en l’àmbit educatiu.
- “Créixer amb la música. La música com a
element fonamental i global a l’escola bressol”,
presentat al Premi Sagessa 2009.
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- “Cançoner de jocs de falda i moixaines”
presentat als premis Sagessa 2010.

Els nostres projectes
- “Xumi, la granota de la boca grossa: una
eina per les famílies i un estímul a créixer
pels infants” presentat als premis Sagessa
2010.

- “Llegim amb l’Hèctor”, Programa
en col·laboració amb el Pla de
Foment de la Lectura del
Departament de Cultura i
mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya. 2010
- “Pi, pinya, pinyó”, Premi Nafent 2010, en
la convocatòria territorial, juntament amb
el Cos d’Agents Rurals del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya i l’Escola Superior de la
Universitat Autònoma de Madrid.
- “El Polit: treballar els hàbits d’higiene a
l’escola bressol”, premi Sagessa 2010 en
l’àmbit educatiu.
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- “Programa d’escoles verdes”, programa en
col·laboració amb el Departament de Medi
Ambient i d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. 2010

Els nostres projectes
- “Ens apropem a la natura”. 2011
- “ Educar a ser cada cop més autònom”
presentat als premis Sagessa 2011.
- “Dietari dels Pinyons”. 2011
- “La lluna té fred”. 2011
- “Crea’t”, guanyador del 2n premi Angeleta
Ferrer edició 2011 de l’Ajuntament de Reus.
- “El pati, un espai educatiu més a l’escola
bressol” 2011
- “L’hortet a l’escola bressol de la mà de
l’Espantaocells Margui”. Presentat als Premis
Sagessa 2009 i al IX Premi per promoure
l’ús del català de l’Ajuntament de Reus l’any
2012.
- “Projecte Lligabosc d’aules obertes”, 2012
- “Tardes de cafè.” 2012

Projecte Crea’t

- “Cantem i ens coneixem”. 2012
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