TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE
L’Escola Bressol Municipal El Cabirol es troba situada al Passeig del Remei
número 39, de Santa Maria de Palautordera.
Aquest Centre pretén oferir una educació laica, contemplant i respectant
la diversitat cultural del municipi.
S’autodefineix com a català, tenint en compte que és la llengua principal
de comunicació en l’entorn.
Proposa un tipus d’educació que permet a l’infant desenvolupar les seves
capacitats a través de les pròpies vivències, tenint en compte els seus
ritmes biològics i d’aprenentatge.

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE
A nivell general es pretenen assolir aquells objectius que s’assenyalen en
el disseny curricular per a l’Educació Infantil, establerts pel Departament
d’Educació de la Generalitat. Els trets més importants són:


Afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques, afectives,
intel·lectuals i socials dels infants.



Ajudar als infants a aconseguir una imatge positiva d'ells
mateixos.



Donar-los la possibilitat de relacionar-se amb els altres infants i
les persones adultes.



Afavorir el desenvolupament, l'aprenentatge i el benestar dels
vostres fills i filles amb una educació que tingui en compte la
multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país.

LÍNIA METODOLÒGICA DEL CENTRE
En aquest Centre creiem que l’educació és un procés que cal compartir
amb les famílies, per això l’Escola està sempre oberta a vosaltres.
Les activitats que es proposen són de caràcter molt divers, ja que els
infants tenen un munt de capacitats per anar desenvolupant al llarg de la
seva vida.
Els principals mètodes d’aprenentatge que utilitzem són el joc i
l’experimentació, ja que a través d’aquests s’adquireixen una quantitat
important d’aprenentatges a nivell intel·lectual, motriu, emocional i
sobretot els permeten ampliar les seves relacions personals a través de les
seves pròpies vivències per tal d’adaptar-se a la societat.

El període d’adaptació a la nostra Escola Bressol és d’un mes de durada i
es permet acompanyar al nen/a el temps que cada família i cada infant ho
necessiti i explicar-li que es quedarà amb nosaltres i després vindran a
buscar-lo. Passat el període d’adaptació també podeu compartir amb els
vostres fills l’estona que necessiteu. Demanem que abans de marxar
l’acompanyant sempre s’acomiadi del nen/a per donar-li tranquil·litat.
També cal tenir en compte que hi ha infants que els és més fàcil la
separació sense que l’acompanyant allargui l’estada, ja que estan més
neguitosos i no aconsegueixen relaxar-se. Cada família ha de valorar el
que cregui més adequat.

ELS NADONS
Pel que fa als nadons de 0 a 1 any es treballa molt a nivell motriu per tal
que segueixin el procés adequat a l’hora de voltejar, reptar, gatejar i
caminar. Es fa psicomotricitat a l’aula amb diferents elements, com els
matalassos de diverses formes, les pilotes, les robes, les caixes de cartró,
els túnels...respectem sempre el moviment lliure de l’infant, també surten
cada dia al pati.
Una altra forma de conèixer el propi cos i d’aprendre a relaxar-se i gaudir
és a través del massatge .
També es treballa l’experimentació a través de la
panera dels tresors, on s’hi poden trobar objectes
naturals que els permeten gaudir de noves
sensacions, textures, gustos, olors, formes...

EL GRUP DE CAMINANTS
En el grup d’1 a 2 anys una de les activitats és el joc heurístic, que permet
als infants experimentar amb elements quotidians que normalment no
tenen a l’abast i els serveixen per posar i treure objectes, passar-los d’un
costat a un altre, apilar-los, fer seriacions, aprendre a diferenciar-los a
l’hora de recollir-los i concentrar-se en una activitat durant un cert temps.
Aquest tipus d’activitats els serveixen per iniciarse en el llenguatge matemàtic.
També comencen a interessar-se pel joc simbòlic
imitant el món dels adults.
Per tal de reconèixer les possibilitats del propi cos
també es fan sessions de psicomotricitat amb diversos elements. Això els
permet perfeccionar el volteig, el reptar, el gateig, l’aixecar-se i asseure’s,
el caminar i enfortir les parts del seu cos en general per sentir-se més
segurs a l’hora de moure’s.

EL GRUP DE GRANS
En el grup de 2 a 3 anys el joc és força simbòlic,
per això preparem racons de joc en els quals els
infants poden imitar el món dels adults, com per
exemple a la cuina, als metges, amb les nines... o
racons que els permeten estimular altres
capacitats, com les construccions, el racó de
cotxes, racons de pintura, racons d’aigua...
Amb aquest grup d’edat també es fan sessions de psicomotricitat. Els
permet perfeccionar els seus moviments a l’hora de caminar i aprendre a
córrer, saltar i fer moviments amb el propi cos que no havien
experimentat o no n’eren conscients, aprendre algunes danses senzilles,
guanyar seguretat en qualsevol tipus de desplaçament... En general,
gaudir lliurement de les capacitats de moviment del propi cos.
A finals del segon trimestre es va a la piscina del Gym Palau on es
continuen estimulant les capacitats del propi cos, a través de diversos jocs
dins de l’aigua. L’objectiu de la piscina no és que aprenguin a nedar, sinó
que tinguin contacte amb l’aigua, li perdin la por i exercitin el seu cos per
facilitar que amb el temps aconsegueixin nedar.
És necessari un contacte directe amb la realitat que ens envolta, per
aquest motiu les sortides a passejar pel poble amb aquest grup es fan un
cop per setmana, amb l’objectiu d’exercitar el caminar dels infants, de
conèixer i gaudir del nostre entorn, d’observar els canvis que hi ha al llarg
de l’any, tant a nivell social com natural (festes tradicionals, canvis en els
arbres, els camps, els rius...), sortides al parc, visites a les escoles de
primària, a les botigues o sortides per treballar centres d’interès que
tinguem en aquell moment a l’aula.
Durant el curs també es fan sortides al teatre a veure espectacles de
diferents tipus i a l’últim trimestre es fa una sortida amb autocar a una
granja per estar en contacte directe amb la natura i els animals i passar un
dia fora de l’Escola.

DES DELS NADONS FINS ALS GRANS
En els tres grups d’edat, des dels nadons fins al grup de 2 a 3 anys,
experimentem amb diversos elements com la pintura, la farina, l’arròs, la
sorra, la gelatina, el iogurt, la xocolata desfeta, l’aigua, el fang, les fulles...
per tal d’estimular tots els sentits manipulant amb el propi cos.
Altres activitats que es realitzen per desenvolupar diferents sentits són
activitats plàstiques, música, danses, contes, titelles, activitats de claror i
foscor, construccions i altres tipus de jocs.
També en els tres grups es treballen hàbits i rutines importants per
l’autonomia dels infants. En cada grup es treballa de diferents maneres
segons les edats, però al grup de 2-3 anys intentem que hagin assolit
hàbits i rutines com menjar sols, beure aigua amb el got, anar al lavabo,
rentar-se les mans i la cara, treure’s i posar-se les sabates a l’hora de la
migdiada, treure’s i posar-se les bates i pitets a l’hora del menjador o de
plàstica, agafar del seu calaix o penjador les coses que l’educadora
demana... Tot això els serveix per ser cada vegada més autònoms en el
seu dia a dia.
També se celebren les festes tradicionals com la Castanyada, el Nadal, el
Carnaval, la Pasqua, Sant Jordi i Sant Joan. Es fa alguna activitat plàstica
relacionada amb la festa, s’ambienta l’Escola, es caga el Tió, es fan mones
de Pasqua, panellets, disfresses... Habitualment des de l’AMPA
s’organitzen activitats relacionades amb les festes, com poden ser titelles
de Sant Jordi, visites de la Castanyera i jocs i espectacles per a la festa de
final de curs.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Per l’Escola, la relació amb les famílies és fonamental, per aquest motiu
està oberta a qualsevol aportació i es manté un contacte diari amb els
pares i mares al llarg de tot el curs.
Entenent que per als nens i nenes la iniciació a l’Escola Bressol representa
una nova situació en la qual hauran d’adaptar-se a uns espais, a unes
educadores, a conviure amb altres infants i a seguir uns hàbits i rutines
diferents que amb la família, s’ofereix la possibilitat de fer l’adaptació
conjuntament amb els pares i mares, tenint en compte les reaccions de
cada un dels infants i del grup en general.
 Es fa una entrevista amb els pares i mares abans d’iniciar el curs
escolar.
 A continuació es fa una reunió amb totes les famílies per tal
d’explicar la nostra manera de treballar, els projectes que hem
pensat portar a terme durant el curs, els objectius que pretenem
assolir i també per donar resposta a totes les preguntes, dubtes,
problemes... que puguin anar sorgint a les famílies.
 El primer dia del curs es fa la Festa de Benvinguda per rebre a les
famílies i als infants.
 Un cop finalitzada l’adaptació es fa una reunió amb les famílies
segons el grup d’edat per tal d’explicar com ha anat el primer mes i
quines activitats anirem realitzant durant el curs.
 Durant el curs es pot contactar amb qualsevol de les educadores amb
facilitat, tant per donar informacions puntuals en un moment donat
com per posar data i hora per reunir-se i parlar sobre l’evolució de
l’infant a l’Escola.
 Les famílies també reben informacions concretes del dia a dia a
través d’unes pissarres que es troben a fora de les aules i les coses
importants per comentar en unes llibretes de dins de cada aula. El
grup de nadons de 0-1 tenen una agenda personal per cadascun dels
infants que va i ve de casa a l’Escola.
 Finalment es dóna un informe personal a cada família abans de les
vacances de Nadal i un altre en finalitzar el curs.

L’EQUIP EDUCATIU
La tasca de cadascuna de les educadores és organitzar el treball dels grups
d’infants a curt i mitjà termini, portar a terme les activitats i vetllar per la
tranquil·litat i seguretat dels infants per tal que desenvolupin les seves
capacitats el millor possible.
L’equip educatiu es reuneix abans d’iniciar el curs per tal d’establir un
projecte conjunt amb uns objectius comuns adequats a l’etapa.
També es reuneix mensualment per tal de programar les activitats segons
les necessitats dels infants per actuar de forma conjunta; ja que es
considera que l’Escola no és una classe ni dues, ni una persona en concret;
sinó que cada educadora ha de tenir una visió individual i també del
conjunt.
Les titulacions del personal d’aquest Centre amb totes les aules en
funcionament han de ser les següents:
 2 mestres especialistes en Educació Infantil.
 7 tècniques superiors especialistes en Educació Infantil.
 2 auxiliars.
 El Centre també compta amb el Servei Municipal d’Atenció
Psicopedagògica que col·labora davant les necessitats educatives
especials de qualsevol infant fent observacions directes a l’aula,
entrevistes amb les educadores i entrevistes amb els pares. També
gestiona l’Espai de pares, en el qual fan diverses xerrades sobre
temes d’interès educatiu i col·labora en l’elaboració de la
documentació pedagògica del Centre.
Les educadores també fan cursos d’actualització professional anualment,
per tal d’anar assolint els objectius comuns de l’etapa d’Educació Infantil a
Catalunya i oferir una educació respectuosa emocionalment,
acompanyant i facilitant les condicions perquè els nens i nenes puguin ser
qui ja són.

ESPAIS
L’escola bressol El Cabirol està situada al Passeig del Remei número 39 i
disposa dels següents espais:
o
o
o
o
o
o
o
o

Dues aules per infants de 4 mesos a 1 any
Dues aules per infants d’1 a 2 anys
Dues aules per infants de 2 a 3 anys
Una sala d’usos múltiples
Un despatx
Una cuina
Un magatzem
Un pati exterior que envolta l’edifici

SERVEIS QUE OFERIM


Horari educatiu:



- De 8.00 a 17.00 hores
Franges horàries :
- De 8:00 a 13:00 h amb o sense menjador
- De 8:00 a 15:00 h
- De 9:00 a 12:00 h i de 15:00 a 17:00 h
- De 9:00 a 17:00 h amb menjador

- Permanència de 7:30 a 9:00, de 8 a 9:00, de 8:30 a 9:00 i de
17:00 a 18:00 h
A l’escola bressol hi ha flexibilitat horària en les entrades i sortides dels
infants, però sempre respectant l’horari establert.
Horari de menjador: de 12:00 a 13:00 h
Horari de migdiada: de 13:00 a 15:00 h
Berenar a les 16:00 h
Els lactants que utilitzen biberons queden exclosos d’aquest horari, ja que
intentem adaptar-nos al màxim al ritme alimentari de cada infant.
L’Escola Bressol no disposa de cuina pròpia, però oferim aquest servei a
través del càtering de l’empresa M’PENTA de Sant Celoni.

