
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

L’Escola Bressol Municipal Els Gafarrons és un 
centre de titularitat municipal que acull a 
infants entre els 4 mesos i els 3 anys i a les 
seves famílies. 

La nostra escola és un lloc obert, on els 
protagonistes, infants, mestres i famílies, 
comparteixen les seves vivències.  

 

QUÈ FEM? 

Entenem cada infant com a protagonista actiu 
del seu desenvolupament i és per això que 
oferim un espai acollidor que li permet 
desenvolupar les seves capacitats afectives, 
motrius, socials i cognitives, respectant en tot 
moment el seu ritme evolutiu.  

Entenem el joc com a eina principal de 
l’aprenentatge, ja que forma part de tots els 
aspectes de la vida quotidiana de l’infant. A 
partir del joc descobreix, experimenta i aprèn 
a desenvolupar-se, pensar i relacionar-se. 

Donem eines per a un aprenentatge basat en 
el  joc individual i cooperatiu, tenint com a eix 
principal el treball en valors: respecte, 
tolerància, cooperació i expressió emocional.  

  

QUÈ OFERIM? 

Oferim a les famílies la possibilitat de participar 
de manera activa a l’escola col·laborant en 
diferents activitats, acompanyant-nos a les 
sortides o participant a les festes populars que 
fem a l’escola. 

Una incorporació gradual de l’infant al nou 
ambient escolar 

Xerrades sobre l’alimentació i primers auxilis 

Servei d’acollida matinal 

Servei de menjador 

Jornada  de portes obertes per conèixer la 
nostre escola i com treballem 

Disposem d’una pàgina web on informem de 
les novetats diàries i on presentem un recull 
de fotografies del dia a dia dels infants a 
l’escola bressol 

 
           A QUI ENS ADRECEM? 

Ens adrecem a infants de primer cicle 
d’educació infantil d’edats compreses entre 
els 4 mesos i els 3 anys i a les seves 
famílies. 

        

      EL NOSTRE COMPROMÍS 

Aules obertes durant les entrades i sortides 
dels infants per facilitar la comunicació 
diària entre l’equip educatiu i les famílies. 

Obrir l’escola a les famílies per poder 
participar en diferents activitats. 

Un mínim de dues entrevistes amb les 
famílies 

Una reunió d’inici de curs i una de 
familiarització per curs escolar 

Informar de les activitats diàries que es fan 
a l’escola a través de l’agenda digital, 
circulars informatives, web, recull de 
fotografies... 

 

 
 
 

  
                                                                                                                             

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           AJUDEU-NOS A MILLORAR 

Per tal de millorar el servei i garantir 
l’acompliment dels nostres compromisos us 
demanem que: 

Formalitzeu les preinscripcions en els 
períodes establerts. 

Faciliteu la documentació que cal per 
formalitzar la preinscripció i la matrícula. 

Signeu els documents que us demanem: 
autorització de drets d’imatge i filmacions, 
sortides, trasllat mèdic, i subministrament de 
medicació en cas que es requereixi. 

Informeu a l’equip de l’escola bressol de 
qualsevol novetat o situació que pugui afectar 
al vostre fill/a. 

Col·laboreu en mantenir un feedback en la 
comunicació entre família i escola. 

Participeu sempre que pugueu en les activitats 
proposades per l’escola. 

Aporteu propostes, suggeriments, idees a 
l’escola per enriquir-nos entre tots/es 
(activitats, xerrades, materials...). 
 
Quan els nens/es estiguin malalts quedeu-
vos amb ells a casa per evitar contagis i que 
ells ho passin malament. Porteu l’informe 
mèdic quan es requereixi. 
 
Aviseu l’equip de l’escola bressol quan el 
nen no hi pugui assistir de forma temporal. 

 
 
 
 

 

 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 2019 2020 

Sol·licitud preinscripcions Lactants 12   

Sol·licituds preinscripcions P1 43   

Sol·licituds preinscripcions P2 27   

Sol·licituds preinscripcions totals 82   

Famílies amb reducció de quota mensual 38   

 
 
 
 

  
  

 

 

DADES DE CONTACTE 
 

Escola Bressol Municipal Els Gafarrons 
c/ de la Plaça 87 
08330 Premià de Mar 
Tel. 93 752 35 11 
escolabressol@premiademar.cat 
www.escolabressol.pdm.cat 
 
Horari de funcionament del centre: 
De 8.00 a les 17.00 hores 
 


