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NOTA INFORMATIVA: Per tal de garantir el bon funcionament de les Escoles Bressol 

Municipals, la normativa s’anirà actualitzant en funció de les directrius del Departament 

d’Educació i del Departament de Salut. Per tant, la informació que es recull en aquest 

document es pot modificar i adaptar d’acord amb la situació actual. 

  



1. Oferta de places final Escoles Bressol curs 2020/21 

 

 

 

2. Ubicació de les Escoles Bressol Municipals 

 

  

 
curs 

 
P0 P1 P2 

Escola Bressol El Lledoner 16 26 40 

Escola Bressol El Carrilet 8 29 40 



3. Trets d’identitat 

Les Escoles Bressol municipals són aconfessionals. La programació anual d’activitats de les 

escoles contemplarà la celebració de les festes tradicionals ja que formen part de la vida 

quotidiana, de la nostra cultura i de la nostra història. Així mateix ens ajuden a transmetre els 

valors bàsics d’una societat plural i plenament democràtica. 

Per la mateixa raó, l’alimentació que s’ofereix és la tradicional catalana amb tots els ingredients 

típics de la nostra cultura gastronòmica i de la nostra dieta mediterrània. 

La llengua catalana és la llengua vehicular de les Escoles Bressol. La utilització de la llengua 

catalana des de la més primerenca edat afavoreix la plena integració dels alumnes a la realitat 

de Catalunya i, afavoreix la socialització dels infants, el coneixement del seu entorn immediat i la 

convivència amb els altres infants i amb el seu entorn. 

 

3.1. Pluralisme i valors democràtics 

A les Escoles Bressol es fomenten els valors democràtics, potenciant el respecte vers ells 

mateixos i vers els altres, fomentant la cooperació, la participació, la convivència i el treball 

grupal. 

S’estimula la creació d’un ambient que impulsi tota la comunitat educativa (mares, pares, 

educadores, personal del centre i alumnes) a participar dels valors solidaris, democràtics i de 

tolerància de la nostra societat. 

 

3.2. Coeducació 

Les actuacions de les escoles bressol es regeixen pel principi de no discriminació per raons de 

naixement, raça, sexe, religió, ideologia, situació personal o familiar 

Les escoles i les famílies signem la CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU, que recull la 

coresponsabilitat de cada un en l’educació dels infants. 

 
  



4. Calendari 

Inici de curs: 1 de setembre 2020 

Inici del servei de menjador: 8 de setembre de 2020 

Escola tancada:  

11 de setembre de 2020 

29 i 30 d’octubre de 2020 

7, 8 i del 24 al 31 de desembre de 2020 

1 al 7 de gener de 2021 

29 de març al 5 d’abril de 2021 

24 i 25 de juny de 2021 

Horari intensiu fins les 15:15: 1 al 23 de juliol de 2021 

Fi de curs: 23 de juliol de 2021 

 

5. Quotes 

 

 



 

4.1. Canvis de modalitat 

Els canvis de modalitat es produiran sempre coincidint amb l’inici del mes. Caldrà avisar amb una 

setmana de temps la Direcció del centre per poder organitzar-lo amb l’Educadora de l’aula i per 

poder aplicar la quota corresponent. 

4.2. Pagaments 

La matrícula es cobra a través de rebut bancari quan s’inicia l’escolarització. En la major part 

dels casos, és durant el mes de juny d’acord amb el calendari de matriculació i no és retornable. 

Mensualment es cobrarà la quota mensual i les hores extres del mes actual. Al rebut bancari, les 

hores extres es contemplaran dins el concepte de mensualitat. 

Mensualment, es cobrarà les dietes corresponents al mes anterior. Al rebut bancari, aquesta 

despesa es contemplarà amb el concepte dietes.  

 

 

 

6. Horaris d’obertura 

L’horari total d’obertura de l’Escola és de ¾ de 8 del matí a les 17h de la tarda. 

Entrada d’infants a l’Escola 

Matí: 7,45h. a 9,00h. (amb flexibilitat fins a les 9:30) COVID 

 11'30h  

Tarda: 15,00h (amb flexibilitat fins a les 15:15) COVID 

Recollida d’infants a l’Escola 

Matí: 12,00h. (amb flexibilitat a partir de les 11’45h) 

Tarda:  15,00h. (amb flexibilitat fins a les 15,15h.) 

17,00h. (amb flexibilitat a partir de les  16:30) 

Demanem màxima puntualitat en els horaris d’entrada i sortida de l’Escola ja que la porta del 

centre, per raons de seguretat, romandrà tancada la resta d’hores. 



En el cas que, puntualment per algun motiu, l’infant no pot complir amb aquests horaris 

(exemple: sortida al metge, està malalt,...) cal avisar el dia abans o trucar el mateix dia al matí 

abans de les 9:15h per raons d’organització de l’aula i el servei de menjador. 

 

6. Recollida de l’infant 

Només es lliuraran els infants a les persones autoritzades (document signat a l’inici de 

l’escolarització). 

En cas que alguna persona no autoritzada hagi de venir, puntualment, a recollir un infant, cal que 

s’avisi a les educadores de l’Escola amb l’anticipació suficient. Aquesta persona haurà de 

presentar un document a l’educadora on acrediti que es pot emportar l’infant del centre. 

 

7. Recomanacions per una bona adaptació 

El Departament d’Educació en el Decret 101/2010 Ordenació dels ensenyaments de 1r cicle 

d’Educació Infantil (article 9) descriu el següent: 

“L’entrada dels infants a l’escola Bressol representa per a la majoria d’ells, la primera separació 

del nucli familiar. Aquest fet pot ser motiu d’angoixa tant pels nens/es com pels pares, doncs 

implica canvis significatius en la vida de cada un: trobar-se amb persones que no coneix, 

relacionar-se amb altres nens i nenes, descobrir un espai nou molt diferent al de casa, passar 

unes hores sense els pares, etc. És en aquest sentit que està pensada l’adaptació dels infants a 

l’Escola Bressol. 

Per donar-los seguretat en aquesta nova situació hauríem d’enfocar el començament de l’Escola 

com un procés durant el qual hem d’acompanyar l’infant fent-li costat. Aquest procés serà 

diferent per cada infant. 

La funció dels pares durant aquest procés és fer de pont per tal que els nens/es agafin confiança 

a les educadores.” 

 

Alguns suggeriments que poden afavorir una bona adaptació són: 

• Abans d’iniciar l’escolarització, pot ser bo intentar seguir els horaris d’alimentació i 

descans que es trobarà a la llar d’infants (12h dinar i de 13 a 15 migdiada. A les 16h 

berenar) 

• Explicar a l’infant la situació amb raonaments senzills.  

• Seguir l’horari previst per a l’adaptació. 



• Procurar que l’ infant vingui amb regularitat a l’Escola Bressol. 

• Si cal, durant l’adaptació, l’aula romandrà oberta a les famílies per poder jugar una 

estoneta amb ell/a.  

• Fer els acomiadaments curts i decidits. Fer conscient a l’infant que decidiu marxar. 

• Ser molt puntual a l’hora de recollir-lo a la sortida. 

• Parlar amb l’educadora li donarà confiança a l’infant. 

 

8. L’adaptació a l’Escola Bressol 

L’adaptació a l’Escola Bressol la realitzem els 5 primers dies d’escolarització. L’adaptació està 

pensada tant pels infants com per la família a la nova situació  

Els primers 5 dies a l’escola bressol són d’adaptació dels infants i la família a la nova situació. A 

partir del 6è dia d’escolarització, l’horari ja és el normal, segons la modalitat horària escollida per 

la família. 

 

Durant aquests 5 dies es preveu l’horari següent: 

1er dia - 1/2h cada infant amb els pares, mares o tutors/es. 

2on dia - 1/2h cada infant sense els pares, mares o tutors/es. 

3er dia - 1h cada infant sense pares, mares o tutors/es. 

4rt dia - 2h cada infant sense pares, mares o tutors/es. 

5é dia - 3h cada infant sense pares, mares o tutors/es. 

El primer dia d’adaptació, si coincideix amb la primera setmana de curs, els pares, mares o 

tutors/es faran l’adaptació amb el seu fill/a. La resta del curs escolar seguiran les indicacions de 

l’escola. 

 

Els infants que el curs anterior estaven a l’aula de nadons i aquest curs passen a P1,  també 

faran la primera setmana d’adaptació atès que també poden notar un canvi significatiu igualment. 

 

Els infants que el curs anterior feien P1 i aquest curs passen a P2, faran adaptació durant els 

tres primers dies. A partir del 4rt dia, si l’educadora i la família conjuntament ho consideren, 

poden venir de 9h a 12h. 

 

9. La roba 



Els infants han de venir a l’Escola amb roba còmoda (sense cinturons, tirants, “petos”, botons…) 

i degudament marcada per evitar que es perdin peces. Les sabates i els mitjons també s’han de 

marcar. 

Xumets i tovalloles: Tot ha d’anar marcat, inclosos els xumets, els biberons i els gots que es 

portin a l’Escola. A les cadenes dels  xumets no s’hi poden posar agulles de cap mena. 

Abrics: els abrics i les jaquetes han de portar una beta de 10 centímetres, per poder-los penjar. 

Ha d’estar marcada amb el nom del nen/a. 

10. Material que cal portar 

Tot el material ha d’anar marcat i amb el nom de l’infant i en un lloc visible. 

 

10.1. Infants nadons 

Material aula 

Bolquers (1 paquet) 

Tovalloletes 

Crema pel culet 

Biberó o got per veure aigua (només EBM El Carrilet) 

1 drap (tipus muselina) 

1 coixí de color cru, blanc trencat, beix 

 

Material que s’ha de portar cada dilluns 

Llençol de sobre i de sota (llitet 120x60) 

Tovallola mitjana pel canviador 

Objecte per dormir: ninot, xumet 

Bibi o got per veure aigua (només EBM El Lledoner) 

 

Material que s’ha de portar cada dia dins d'una bossa de roba (no motxilla) 

Biberó de plàstic (1 per àpat) amb la dosis d’aigua necessària 

Dosificador amb els cereals i la llet 

Pitet (1 per àpat) 

Muda completa a la motxilla 

Bossa impermeable (per la roba bruta) 



Llibreta de control diari (l’Escola la proporciona) 

 

10.2.Infants 1-3 anys 

Material per a l’aula 

½ Paquet de bolquers 

Tovalloletes 

Crema pel culet 

1 capsa de mocadors de paper 

Got de plàstic  (només EBM El Carrilet) 

1 fotografia 9 x13 primer pla de l'infant  (només EBM El Carrilet) 

Bata sense botons que s’utilitzarà per fer els tallers.(només EBM El Lledoner)Coixí per l'aula de 

color cru, blanc trencat, beix.... 

 

Material que s’ha de portar cada dilluns dins d'una bossa de roba (no motxilla) 

Tovallola pel canviador: petita per l’EBM El Carrilet i mitjana per l’EBM El Lledoner 

Objecte per dormir: ninot, xumet 

1 peça de fruita (que no sigui poma ni taronja) 

Got de plàstic per beure aigua ( EBM El Lledoner) 

Llençol de sobre i de sota (llitet 120x60) 

 

Material que s’ha de portar cada dia  dins d'una bossa de roba (no motxilla) 

Pitet (1 per àpat + 1 tovalló de roba per àpat). Per l’EBM El Lledoner cal portar-ho dins un saquet 

de roba. 

Muda completa a la motxilla (mitjons, calcetes/calçotets, pantalons i samarreta) 

Bossa impermeable (per la roba bruta) 

Objectes per dormir: ninot, xumet, coixí… 

 

El material que es vagi esgotant, es demanarà mitjançant la llibreta de comunicació en el cas 

dels nadons o bé amb la graella. De notes individuals a cada infant. 

 

11. Malaltia de l’infant 

Els infants no poden assistir a l’Escola en els següents casos: 



Si està a 37.1º  graus de febre. No podrà assistir al centre fins 24h després d’haver tingut febre.  

Si presenta conjuntivitis. Es podrà tornar incorporar dos dies després d’haver iniciat el 

tractament prescrit pel Pediatre. 

Si té diarrees persistents de més de dos dies. S’incorporarà quan les deposicions s’hagin 

normalitzat. 

Si agafa polls i/o té llémenes. Es podrà tornar incorporar després d’haver començat el 

tractament i estiguin completament nets de polls i/o llémenes. 

Si presenta erupcions a la pell. No s’incorporarà fins a la seva curació. 

Altres: S’atendrà a les directrius del Pediatre, per tal que no hi hagi perill de contagi. 

 

  



11.1. Medicaments 

En el cas que s’hagi de subministrar un medicament cal portar la recepta del metge. L’educadora 

facilitarà una autorització a la família on haurà d’anotar-hi la quantitat i l’hora a la que se li ha de 

donar la medicació. Sense recepta i autorització del tutor/a no es donarà cap medicament . 

L’escola no administrarà cap tipus de medicament o altre que no hagi estat receptat per un 

metge col·legiat. 

 

12. Aniversaris 

Per celebrar els aniversaris dels vostres fills/es no podeu portar llaminadures ni detalls o regalets 

simbòlics, ni res per menjar. 

 

13. Drets d’imatge 

No es podran fer fotos en el recinte escolar quan hi surtin altres infants que no siguin els propis 

fills/es. 

No es podran fer fotos en les festes obertes quan hi surtin altres infants que no siguin els propis 

fills/es.( Nadal, festa de fi de curs..... ) 

No es podran fer fotos als infants quan es realitzi una activitat fora del recinte escolar en horari 

lectiu que no siguin els propis fills/es ( infants quan surtin a passejar.....). 

 

 


