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PROJECTE EDUCATIU
A l’EBM l’Esquirol el joc, l’experimentació i la descoberta dels materials, són activitats que oferim als infants per desvetllar
el seu interès, estimulem la seva curiositat natural per crear lligams raonables que incentivin la seva recerca i que els
porti a continuar investigant; la psicomotricitat amb tot tipus d’activitats de moviment són les eines que fem servir per
animar a cada infant en els seus aprenentatges i consolidar els avenços evolutius tant individuals com de grup.

PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS
QUE RECULL LA PROGRAMACIÓ,
A MÉS A MÉS FEM ACTIVITATS DE:
Piscina (per a tots els alumnes de 2-3 anys,
dins l’horari escolar i sense cost afegit per a les famílies),
visites setmanals a la biblioteca (al racó dels petits lectors
per despertar-los el gust de mirar contes i gaudir dels
llibres i les imatges), sessions de teatre de petit format;
participem en les activitats del Museu portàtil Expressart
(experimentar amb l’Art contemporani com a generador
d’aprenentatges per a facilitar als infants idees,
pensaments i fomentar la comunicació) del MACBA;
col·laborem amb els Kits “Hàbits saludables” i “Una petita
mirada al món” del programa Educaixa (per fomentar
entre els nostres alumnes la importància d’actituds i usos
de rutines quotidianes de salut i per poder contemplar
el nostre entorn, tant igual i tant divers); fem sortides a
l’Ecometròpoli de Torribera (per treballar la biodiversitat
ambiental i el reciclatge) i a la Residència d’Avis del barri
(fent activitats intergeneracionals per millorar les
habilitats socials, sobretot l’empatia i la tolerància).
Cada activitat respecta el ritme de cada infant integrant
la diversitat de famílies i dels alumnes de l’escola.

L’EBM l’Esquirol fomenta la participació de les famílies
i de l’AMPA; l’escola organitza cada trimestre un taller
de cançons amb les famílies, trobades de preparació en
comú de festes, xerrades informatives, un hort de tots
i per a tots, festa dels avis, i, dins del projecte “Tu què saps
fer”, les famílies voluntàriament s’apunten per col·laborar
en l’aula del seu fill-filla i vénen a l’escola a fer allò que
més els agrada (explicar un conte, cantar cançons,
perruqueria, massatges, cuinar, explicar professions).....
L’AMPA col·labora activament de la dinàmica del centre
organitzant tallers i preparant contínuament activitats.
La nostra escola resta oberta a la col·laboració i opinió
de tots els agents implicats en l’educació i cura dels
infants, per potenciar el fet de créixer i aprendre de
forma integral.

L’educació Ens Uneix

