ESCOLA BRESSOL LA MADUIXA

COM ENS POTS
CONÈIXER?

Carrer de Washington, 3-9
Tel.: 93 468 31 32
ebmlamaduixa@gramenet.cat
Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona) www.gramenet.cat/ebm

PROJECTE EDUCATIU
Entenem l’infant com una persona capaç, que necessita un tracte personalitzat i únic. El nostre paper és l’acompanyament
en el seu desenvolupament i aprenentatge. A partir d’aquest fet, a l’escola generem situacions d’aprenentatge lúdiques i
socials per potenciar l’observació i la descoberta de l’entorn, a la vegada que respectem el ritme individual de cada infant
en el procés d’aprenentatge. Oferim material natural i inespecífic amb diverses possibilitats, per satisfer els interessos de
l’alumnat. Afavorim un aprenentatge vivencial a través del joc significatiu i de la vida quotidiana, que inclou els hàbits
i les rutines. Considerem molt important que l’infant adquireixi valors per poder conviure, i que construeixi la pròpia
identitat, ja que serà la base que li permetrà reforçar la seva autoestima. Tenim molt present que la família, és el primer
i principal agent educador, per tant vetllem perquè tothom senti l’espai com a propi en un ambient acollidor. Som una escola
on la participació i la col·laboració de les famílies esdevé un tret d’identitat, que té cabuda dins del nostre projecte educatiu.
A l’escola donem importància a:
- El moviment lliure, facilitant el procés que ens permet conèixer el propi cos
- Les Festes populars
- Observar els canvis estacionals a partir d’elements naturals.
- Treball en xarxa amb altres escoles del municipi (CEIP Riera Alta i CEIP Les Palmeres).
- Aprenentatge vivencial i enriquidor per conèixer altres espais del municipi (Biblioteca Salvador Cabrer).
-Espais de trobada amb infants de diferents edats respectant els interessos individuals
(obrim les portes de les aules afavorint la lliure circulació per l’escola).

SERVEIS
- Escolarització de 9:00h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h.
- Acollida de 8 a 9 i de 17:00h a 18:00h
(es requereix nombre mínim d’infants).
- Menjador i dormitori (de 12:00h a 15:00h).

EQUIPAMENTS
- 6 aules, assolellades
- 1 dormitori pels lactants
- 1 sala polivalent
- Vestíbul gran amb diferents possibilitats
- Petit espai de llum
- Jardí exterior amb un petit hort urbà
- Cuina pròpia in situ.
L’educació Ens Uneix

