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L’Escola Bressol “Els Belluguets” té un caràcter
plenament educatiu i alhora una important funció
social que ajuda a conciliar la vida personal, familiar i
laboral.
Acollim els infants entre 4 mesos i 3 anys d’’edat, acompanyant-los cap a l’inici
de la seva autonomia i l’adquisició d’hàbits en totes les seves capacitats:
afectives, cognitvo-lingüístiques, de socialització i motrius.

OCUPACIÓ: L’escola a plena ocupació (74 infants) està prevista en
tres grans blocs d’edats:

1 aula de llar 0
(de 0 a 1 any)

2 aules de llar 1
(de 1 a 2 anys)

2 aules de llar 2
(de 2 a 3 anys)

L'INFANT

L'INFANT
Entenem l’infant com a una persona

capaç, individual, única, amb molta
capacitat per captar allò que l’envolta,
amb moltes ganes d’aprendre i de
conèixer el seu entorn, amb un bagatge
propi i uns aprenentatges previs, amb
molts llenguatges, amb un entorn
individual i propi, amb les seves
preocupacions i frustracions, sensible,
amb caràcter i personalitat.
I l’equip educatiu som qui volem
acompanyar-los i guiar-los en aquest
procés de creixement i desenvolupament
personal.

CONTACTE I
COORDINACIÓ
Donem especial importància al contacte i coordinació
amb les famílies per tenir una bona acció educativa
vers l’infant.
Ho fem a través de:
- Contacte diari durant les entrades i les sortides
- La llibreta
- Entrevistes individuals
- Reunions generals i de grup-classe
- Informe escrit (informe evolutiu de final de curs)
- Fent arribar mails sobre activitats concretes,
celebracions, sortides,...
- Amb l’instagram i la web de l’escola
- Documentant les activitats
- Penjant informació als plafons de l’escola
- Organitzant espais i/o activitats amb les famílies

CUINA I MENJADOR
Respectem el ritme individual i les necessitats de cada infant.
El personal docent participa en l’acte de menjador, entenent aquest mateix com una activitat
pròpia del procés educatiu.
Engresquem als nens i nenes en el consum de fruita diària amb el “Taller de fruita”.
Fomentem l’ús de productes de proximitat i ecològics com a inici d’una cultura respectuosa amb
el medi ambient i del menjar sa i de proximitat. Les nostres verdures i fruites provenen de
“Fruites Badia” (Sant Joan les Fonts) i són majoritàriament ecològiques.
El iogurt, el formatge i la llet són ecològics, de la granja La Selvatana, de Campllong (Gironès).
Les carns són de Carns Miquel Vilà, de Girona. I cuinem amb forn de vapor, evitant els olis i els
greixos.
En definitiva, promoure una nova generació d’infants amb hàbits més saludables per un món
mediambientalment més sostenible.

'' Pensa globalment, actua localment ''
(Patrick Geddes)

OBJECTIUS
PEDAGÒGICS

Els nostres objectius pedagògics són:
- Afavorir i potenciar al màxim l’autonomia dels nostres
infants.
-Crear un ambient tranquil, relaxat, afectiu i alhora
estimulant.
- Donar eines i recursos per a despertar la curiositat,
les ganes d’explorar i analitzar allò que ens envolta.
- Partir dels interessos dels infants per a incentivar la
descoberta de nous espais, material,...i, sobretot, les
ganes de conèixer i aprendre.
- Donar seguretat i confiança als nostres infants.
- Acompanyar en el desenvolupament individual, i
alhora facilitar la seva socialització amb els altres
nens/es i adults.
- Crear una escola oberta i transparent, on els infants i
les seves famílies s’hi sentin còmodes i respectades.
- Participar de les festes tradicionals i dels recursos
que ens ofereix en el nostre entorn.
- Fer dels àpats, un dels moments principals del dia, un
espai on el gaudir del menjar i potenciar l’autonomia i els
hàbits dels infants en siguin l’eix.
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