
"Oh benvinguts passeu, passeu... 

que casa meva és casa vostra." 

Jaume Sisa

Escola Bressol Municipal 
La Baldufa



 Posem paraules: expliquem a l’infant el que sent perquè pugui

entendre la nova situació.

Posem-nos al seu lloc: entenguem que necessita expressar les seves

emocions.

Ni comparar ni competir: cada infant té el seu ritme i viu el seu procés.

Paciència i amor: Siguem pacients; Si la situació és més difícil del que

ens pensàvem, tinguem present que passarà, 

Amb una actitud tranquil·la i amb la mínima intervenció

Amb comiats curts i de veritat, no enganyar-los

Quan marxeu eviteu mirar per la finestra o pel jardí

Digueu-li a l’infant qui el ve a recollir perquè ho sàpiga

Familiarització a l’Escola Bressol
 

L’inici a l’Escola Bressol suposa construir noves experiències,

aprenentatges i relacions pels infants i les famílies. És un procés llarg,

perquè els infants i les famílies han de conèixer i familiaritzar-se amb

persones diferents i espais nous. És molt important el paper dels adults

que acompanyem als infants en aquest període. 

Tenim algunes pautes per ajudar i acompanyar aquest procés amb èxit:

 

Les famílies podeu ajudar:

 L' autonomia de l'infant,

Ens ajudi a resoldre conflictes

Aprendre a gestionar el temps i les emocions 

Aprendre a compartir i cooperar.

Les famílies són les principals educadores dels infants

 La vida quotidiana és l’eix de les propostes

Es parteix del joc, l’exploració i l’experimentació com a eina

d’aprenentatge

La nostra idea d'escola
 

L’Escola Bressol Municipal la Baldufa és un espai on volem viure

experiències, compartint un temps, un espai i unes vivències per

reflexionar, L’etapa de 0 a 3 anys és fonamental per a futurs

aprenentatges, és la base de tot allò que començaran a viure i a

explorar de ben petits.

 

Ens basem en una pedagogia de la quotidianitat que fomenti:

 Pensem que el rol de l’escola és acompanyar i ajudar els infants a

trobar-se amb ells mateixos, a saber què volen, a saber triar i a tenir

eines per enfrontar-se i resoldre amb èxit els reptes que els plantegi

la vida.

Us volem oferir una escola on:



-Es dóna coherència i sentit pedagògic a les vivències dels infants

-És té cura de l’espai, del gest, de la mirada, dels materials i de l’entorn 

Es prioritza la vivència lliure

-Es valora el contacte amb la natura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sense el vostre acompanyament no és possible. 

Plegats treballarem, cooperarem i ens il·lusionarem pels avenços que facin els

infants. 

 

Us volem donar les gràcies per confiar en nosaltres i deixar-nos compartir

l’aventura de viure i créixer amb els vostres menuts, perquè compartim

l’educació dels vostres fills i filles creant vincles de confiança entre família i

escola.

- El dia a dia: les entrades i les sortides, si és possible,

podreu trobar un moment per parlar amb la mestra.

 - Diari personal: on s’informa de com ha estat el nen/a,

com ha menjat, dormit. La família també pot

comunicar-se amb l'escola.

  - Informacions per correu electrònic: les  celebracions

puntuals, demandes de col·laboració, informacions

sobre sortides, reunions, xerrades, etc.

     - Fotografies: us farem arribar un recull periodicament. 

 - Cartellers i plafons: on podreu trobar documentació

sobre aspectes pedagògics de l’escola.

 - Entrevistes personals: una a l’inici de curs (al juliol o

al setembre) i una altra al juny. Durant el curs podeu

concertar entrevista si ho considereu necessari. 

 -  Informe escrit: a final de curs us donarem un

informe amb el recull de l’evolució adquirida durant el

curs. 

Ens comuniquem
 

Canals de relació amb famílies:

 



 
Reunions

      

- Reunió d’inici de curs; s’explica l’organització de l'escola i es fa

la presentació de l’equip educatiu i l'organització del nou curs.

 - Reunió pedagògica i d'acolliment: a les estances, a l’octubre o

novembre; on es tracten temes pedagògics. 

 -Consell Escolar: 3 reunions anuals, on es reuneixen tots els

sectors representants que participen en el funcionament de

l'escola; representants de famílies, de l’Ajuntament i de l’equip

educatiu.

       

-AMPA: col·labora amb l’escola:, contribueix econòmicament

amb el regal del tió, la festa de final de curs, representa a les

famílies i participa en el Consell Escolar. Fer-se soci són només

25€ l’any per família. Facilita el material d’higiene (esponges,

peücs i guants) a les famílies que ho vulguin comprar.

 
 

Celebracions i Participació famílies
 

Octubre/Novembre: Reunió Pedagògica

Festa de Nadal (data per confirmar)

2a setmana de juliol: Festa de fi de Curs (fora horari lectiu) 

Comiat grup de grans (Infants 2-3 anys)
 



Horaris i quotes
NIVELLS QUE S’IMPARTEIXEN

Infants de 4 mesos a 1 any 

Infants de 1 a 2 anys

Infants de 2 a 3 anys

 

HORARIS SERVEI ESCOLAR

Matí: de 9:00 h a 12:00 h Tarda: de 15:00 h a 17:00 h

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Menjador: de 12:00 h a 15:00 h

 Acollida matí: de 8 h a 9:00 h
Acollida tarda: de 17:00 h a 18:00 h (un mínim d’infants per oferir el servei)

Acollida matí: a partir de les 7:30 h (un mínim d'infants per oferir el servei)  
QUOTES

Escolarització jornada sencera: 170 € 

Escolarització jornada matí: 120 €

Escolarització jornada tarda: 80 €

 Dinars. Mensual: 145 €

Dinar mensual nadons de P0: 72,5 €

Dinar Esporàdic: 8,00 €. (màxim 11 cops en un mes)

Dinar esporàdic nadons de P0 si família porta menjar. 4,5 €

Acollida 1 hora mensual: 55 €

Acollida 1/2 hora mensual: 25 €

Acollida 1/4 hora mensual: 12,5 €

Acollida esporàdica 1 h: 5 €

Acollida esporàdica 1/2 h: 3 €

Acollida esporàdica 1/4 h: 2,5 €   

Material escolar: 55 €

Matricula infants nous: 100 €

-3 fotografies mida carnet

-Llençol ajustable mida bressol 60cm x 120cm dins d’una

bossa de roba

-Manta quan calgui

-Xumet amb capseta o bosseta (si s’escau)

-Roba de recanvi, dins d’una capsa de cartró i marcada amb

el nom

-2 caixes de mocadors de paper

-Tovalloletes

-Bolquers (si s’escau)

-Crema pel culet (si s’escau)

-Tovalloleta mida mans (pel canviador)

-Biberó o got per l’aigua

-Pels àpats: pitets dins d’una bossa de roba

-Mitjons antilliscants

- 4 paquets d'esponges i 2 paquets de guants 

Específic pels infants mitjans i grans:

Material Inici de curs
 

Tots els infants:

-Tovallola bidet

Específic pels nadons de 4 mesos a 1 any:

-Ampolla d’aigua i Llet i/o cereals (si s’escau)

Important; TOTA LA ROBA, SABATES, PITETS, TOVALLOLA... HA

D’ANAR MARCAT AMB EL NOM!



-Tastet de fruita: cada matí esmorzarem plegats fruita. 

-Hàbits i rutines: per fomentar l’autonomia i adquirir una imatge

positiva d’ell mateix.

-Propostes educatives: els infants han de jugar per viure i conviure.

Observem el joc dels infants i segons l’etapa evolutiva i necessitats i

interessos, preparem els espais i materials per crear oportunitats

d'aprenentatge, mitjançant la descoberta, manipulació i

experimentació.

-Menjador: la Baldufa disposa de cuina pròpia.

Hi ha menú de dieta, de triturats (respectant l’evolució del nadó) i

per intolerants (s’ha de presentar el paper del metge).

-Dormir: a mig matí dormen els infants que tenen aquesta

necessitat i els que ho demanin. Al migdia dormen els infants que

s’han quedat a dinar a l’escola.

-Berenars: disposem d'un menú de berenars saludables.

Dia a dia a l'escola



EBM La Baldufa

C/ Xavier Montsalvatge, s/n

Vilanova del Vallès 08410 

Tel. 93 845 6140

Email:

ebm.labaldufa.valles@incoop.cat


