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Municipals Lliçà d´Amunt
LES ESCOLES

TEXT REGIDOR
A Lliçà d´Amunt hi ha dues escoles
bressol, una situada al barri de

Palaudàries (EBM Palaudàries) i una

altra al centre urbà (EBM Nova Espurna).
Són escoles gestionades totalment per

l´ajuntament del municipi i depenen de la
Regidoria d´Educació.

ebma casa
Com

QUI SOM?

Som dos equips docents, professionals i qualificats en l´etapa de
0 a 3 anys.
Oferim una doble qualitat educativa ja que disposem de dues educadores com a
responsables en tots els nostres grups de nens i nenes. I la complementem amb
un servei de psicòlogues municipals que responen a les necessitats dels infants,
de les mestres i de les famílies.

Ens definim com acompanyadores d´infants i creadores d´entorns.
Quan parlem d’acompanyar els infants, volem dir, estimar-los i respectar-los com a
persones que tenen la seva pròpia voluntat de viure i de conviure. Respectem els seus
ritmes individuals, les seves necessitats, desitjos i sentiments. Ens basem en el principi de llibertat perquè els nens i les nenes puguin decidir els camins que els portaran
a viure les experiències que més l´interessen i necessiten en cada moment del seu
desenvolupament, confiant en la seva capacitat per fer-ho. Alhora, els fem de guia, és
a dir, els posem els límits necessaris per al seu benestar tant físic com psico-emocional. també els transmetem les normes socials i de convivència.

Oferim un ambient on els
infants puguin mostrar-se
tal com són: oberts, creatius i plens d’il·lusió i admiració per tot allò que
els envolta.

QUÈ
OFERIM?

Ens basem en una pedagogia activa, respectuosa amb el ritme
i la individualitat de cada infant, on es potencia el respecte,
l´acceptació, l´autonomia, la llibertat, l´escolta activa i el
descobriment d´un mateix i de l´entorn.

Considerem que crear entorns és una de les
bases la base dels bons aprenentatges per a la
petita infància.
Partim del concepte que l´infant és una ésser viu, que construeix
les seves pròpies formes de concebre el món i la seva interacció
a partir de tot el que l´envolta.
Distribuïm l´espai de l´escola en diferents estances que
responen a tres franges d´edat : lactants, 1-2anys i 2-3 anys.
Sempre respectant la ràtio que ens marca el Departament
d´Ensenyament. A més a més, tenim altres espais integrats com
la plaça (sala d´usos múltiples), el jardí, i les sales que responen
a direcció, sala de mestres,...
Disposem de cuina pròpia, en la que les nostres cuineres
elaboren una alimentació sana i equilibrada. Partim d´una
proposta alimentària variada i suficient. Proporcionem un
menjar de qualitat, tant des del punt de vista nutricional com
des de criteris higiènics, sensorials i educatius.. Potenciem els
aliments de temporada, locals i de proximitat. Les propostes de
menús que us fem arribar estan elaborades seguint com a guia
les “Recomanacions per a l´alimentació en la primera infància”
publicades per l´Agència de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya. Alhora que també estan revisades i aprovades per el
servei de pediatria de la Vall del Tenes.

Totes les aules responen aquests interessos bàsics
distribuïts en diferents territoris com: territori de
manipulació, de moviment i de descans.

Oferim espais de joc a les estances. Creats,
cuidats i elaborats per poder acollir els
interessos bàsics d´aquesta etapa educativa:
descobriment de l’entorn, manipulació
d´objectes i moviments amplis de tot els cos.

Renovem i i innovem acuradament els espais.
Observem, escoltem i valorem el material que
acompanyarà als infants en les seves fases de
creixement, tenint en compte que aquestes són
úniques i diferents en cadascun d´ells. Oferim
propostes d´elements i materials segurs i rics.

L´adult, sempre present, intervé
quan el nen ho necessita, durant el
seu joc lliure i autònom, acompanyant

entre altres coses la resolució de conflictes
des d´uns límits segurs i coherents.

Preparem el jardí com una proposta pedagògica, un espai assequible per

l´infant, ric de propostes de natura, com a resposta al dret a viure a l´aire lliure.

Cuidem i treballem la relació afectiva, oferint un vincle afectiu profund,
estable i segur.
Considerem els moments de cura com són l’hora del menjar, del dormir
i el canvi de bolquer estones educatives, treballades i pensades per
poder crear un moment acollidor, íntim i tranquil.
D´aquesta manera donem resposta a les seves necessitats, escoltant i respectant
les seves preferències. Amb aquesta actitud aconseguirem un vincle més sòlid que
afavorirà la confiança i seguretat de l´infant. Potenciem l´autonomia i ens convertim en
observadors i acompanyants respectuosos afavorint que els nens i les nenes se sentin
estimats i puguin créixer sent ells mateixos.

Caminem conjuntament amb les famílies, vetllem per unes relacions
basades en la cordialitat, el respecte i la confiança. La professionalitat i la responsabilitat compartida per pares i educadors. Ofereix
als infants un context educatiu i de
desenvolupament.

En definitiva, defensem una escola bressol oberta al poble, on infants
i adults se senten “com a casa”. Creiem que el camí per créixer en
salut ens vindrà donat si confiem els uns en els altres.

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
(piscina, sortides, colònies, activitats culturals,...)
Amb els infants d´1- 2 anys:

· Una sortida, durant el tercer trimestre a visitar una
granja.

Amb els infants de 2- 3 anys:

· Un curset de piscina al llarg del segon i tercer
trimestre.

· Diverses activitats culturals relacionades amb

la música, els contes i el teatre que organitza
l’Associació Cultural de Granollers, amb el suport
de l´Ajuntament de Lliçà d´Amunt, i que es duen a
terme a l´Ateneu l´Aliança.

· A més de poder participar en una sortida d´un

dia, tenim l´ocasió de poder anar de colònies on
passem dos dies en un entorn envoltats de natura.

Calendari

HORARIS
DE L´ESCOLA

Les escoles seguim el calendari escolar
que marca el Departament d´Educació de la
Generalitat de Catalunya pel que fa a:

HORARI ACOLLIDA
De 8 a 8.30 h (en el cas de suficient demanda
de les famílies s´ampliarà des de les 7.30 h).
HORARI ENTRADA
Matí: de 8.30 a 9.30 h
Tarda: de 15 a 15.30 h
HORARI ÀPATS
Dinar, a les 11.45h
Berenar, a les 15.30h
HORARI MIGDIADA
De 13 a 15 h
HORARI DE SORTIDA
Matí: de 11.45 a 12 h
De 16.30h a 17 h.

·

L´Inici del curs el mes de setembre

·

Les Vacances de Nadal

·

I Setmana Santa

El curs escolar finalitza durant la tercera
Les famílies que portin els

infants a l´estança de lactants

disposaran d´un horari flexible

i adaptat a les necessitats dels
més petits.

L´horari de l´escola, durant

el mes de juliol, serà de 8 del
matí a 15 h de la tarda.

setmana de juliol.

També es disposa d´uns dies de lliure
elecció, depenent del calendari marcat pel
Departament d´Educació, que es pacten en

el Consell Escolar Municipal d´acord amb
els altres centres educatius del municipi.

Durant el primers dies de curs es lliurarà el
calendari complert.

