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Com cada any, us presentem la guia de la xarxa d’escoles bressols
municipals de la nostra ciutat. Des de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet volem acompanyar-vos en el coneixement dels centres
educatius de la nostra ciutat i de les diferents etapes del procés de
preinscripció. D’aquesta manera, la guia que teniu a les vostres mans
esdevé un instrument útil per conèixer la xarxa d’escoles bressol
municipals i familiaritzar-se amb els procediments per sol·licitar plaça.
Santa Coloma de Gramenet ha fet una aposta per l’etapa 0-3 amb el
desenvolupament d’una xarxa d’escoles estesa al nostre territori i que
posa a l’abast de la ciutadania una oferta àmplia i de qualitat.
L’educació és un gran motor perquè les nostres ciutats siguin espais per
créixer, aprendre i ensenyar, per participar i per promoure valors com la
convivència, la solidaritat i la cohesió social. Santa Coloma és una ciutat
educadora i, en aquest sentit, treballem l’etapa 0-3 fonamentalment com
a una etapa educativa, on els nostres infants descobreixen, adquireixen
aprenentatges i en la que desenvolupen les seves capacitats físiques,
afectives, intel·lectuals i socials. És per tot això que prioritzem a la ciutat una
xarxa educativa pública de qualitat i despleguem programes i accions per a
la petita infància i per acompanyar i recolzar a les famílies en aquestes etapes.
Trobareu informació sobre les nostres escoles també a l’Oficina Municipal
d’Escolarització (OME), ubicada a Rambla. Sant Sebastià , 98-100, telèfon
93 462 40 58, que és a la seva disposició per informar-se i resoldre els dubtes
o qüestions que tinguin sobre aquest procés. A més, també trobaran tota
la informació al web municipal www.gramenet.cat/educacio. Els centres
educatius, a través de les jornades de portes obertes, també us faran
costat en aquest camí.
Desitjo que aquesta guia sigui de profit per les famílies i que sigui l’inici
d’una nova etapa apassionant pels vostres fills i filles.
L’educació ens uneix!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Aquesta és la guia de les escoles bressol municipals (EBM) amb tota la informació sobre
el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017.
Per tal de poder ajudar-vos en la consulta d’aquesta guia, us informem que consta de
dues parts:
• A la primera part trobareu tota la informació bàsica i pràctica sobre la preinscripció i
posterior matrícula dels vostres fills i filles: marc legal, jornada de portes obertes de
les EBM, calendari d’aquest període de preinscripció i matrícula, criteris de prioritat,
barem, documentació i preguntes més freqüents.
• La segona part us informem sobre la Xarxa d’EBM de Santa Coloma de Gramenet
(equipaments, serveis, projectes educatius...).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació
acreditativa, dins el termini establert del 3 al 12 de maig de 2016.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant en tot el municipi.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
DEL CURS ESCOLAR 2016-2017
27 d’abril
Publicació de l’oferta de places vacants
Del 3 al 12 de maig (ambdós inclosos)
Període de presentació de sol·licituds
preferentment a l’EBM escollida en
primera opció o a l’Oficina Municipal
d’Escolarització - OME 23 de maig
Publicació de la llista de sol·licituds
de preinscripció dins a l’EBM amb la
puntuació provisional
24, 25 i 26 de maig
Termini per presentar reclamacions a la
puntuació provisional

25 de maig a les 12h al Servei d’Educació de
l’Ajuntament (Rbla. Sant Sebastià, 98-100)
SORTEIG del número de desempat
2 de juny
Publicació de l’oferta definitiva
3 de juny
Publicació de la llista de sol·licituds
de preinscripció a dins l’EBM amb la
puntuació definitiva, dels infants admesos
i, si s’escau, de la llista d’espera
Del 6 al 10 de juny (ambdós inclosos)
Període de matrícula per als alumnes
preinscrits amb plaça a les escoles bressol
municipals

En cas de duplicitat de sol·licituds s’invaliden els drets de prioritat que puguin
correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que
inclouen escoles bressol públiques del mateix municipi.
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JORNADES DE PORTES OBERTES -JPOCURS ESCOLAR 2016-2017

EL PINS
Dimecres 27 d’abril: 9,30h i 15,30h
Dijous 28 d’abril: 9,30h i 17h

LA SARGANTANA
Dilluns 25 d’abril: 10h i 17,15h
Dimarts 26 d’abril: 10h i 15,15h

L’ORENETA
Dimarts 26 d’abril: 10h i 17,15h
Dijous 28 d’abril: 10h i 17,15h

L’ANEC
Dilluns 25 d’abril: 10h i 15,30h
Dimecres 27 d’abril: 10h i 17,15h
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Recordeu que és molt important anar a les jornades de portes obertes de les EBM per tal
que pugueu visitar-les i veure-les per dins: els espais, serveis que ofereixen...
També podreu consultar a l’equip educatiu de la Xarxa d’EBM, així com a l’OME, qualsevol
dubte que tingueu sobre el període de preinscripció i matrícula i l’escolarització al curs
vinent.

LA CIGONYA
Dilluns 25 d’abril: 10h i de 17,15h-19h
Dimecres 27 d’abril: 10h i de 17,15h-19h

LA MADUIXA
Dilluns 27 d’abril: 10,30h i de17,15h-19h
Divendres 29 d’abril: de 17,15h-19h

L’ESQUIROL
Dilluns 25 d’abril: 10,30h i 15,30h
Dimarts 26 d’abril: 10,30h i 15,30h

LES OLIVERES
Dimecres 27 d’abril: 10h i 17,15h
Dijous 28 d’abril: 10h i 15,30h

MARC LEGAL
La normativa que regeix tot el procés de preinscripció i matrícula dels ensenyaments
d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol públiques és:
• Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.03.2007,) pel qual s’estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb
fons públics. La Disposició Addicional quarta, estableix que els ajuntaments que han
assumit la competència en matèria d’admissió de l’alumnat del primer cicle d’educació
infantil dels centres públics s’han de regir pels criteris establerts en aquest Decret i
per la resta que estableixin en l’exercici de les seves competències i podran elaborar
el propi barem per a cada un d’aquells.
• Decret 10/2012, de 31 de gener (DOGC núm. 6058, de 02.02.2012), de modificació del
Decret 75/200, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres
en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
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• Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer (DOGC núm. 7073, de 07.03.2016), per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments
sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017. En el seu annex 4 que tracta de
les llars d’infants o escoles bressol públiques.
• Aprovació a la JGL, de les Normes de preinscripció i matrícula d’alumnes de la
xarxa de les escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet i Annex curs
2016-2017.

PARTICIPANTS EN EL PROCÉS I REQUISITS D’EDAT
Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada a una
escola bressol municipal.
Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants
tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar 2016-2017. Si el centre té
vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin
16 setmanes.
Durant el curs es pot participar en la preinscripció fora de termini i accedir si hi ha
vacants o constar a la llista d’espera dels diferents nivells.
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ÀREES D’INFLUÈNCIA I LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS
Com a novetat per al curs 2016-17 i per primer cop s’utilitzarà les àrees d’influència per
tal de facilitar l’escola bressol municipal més propera al domicili de l’alumne/a, tal com
preveu la normativa. L’opció de l’Ajuntament són les àrees d’influència, que és el mateix
que es fa a la resta d’ensenyaments de primària. D’aquesta manera s’homogeneïtza per
a tot el municipi el sistema d’elecció d’un centre escolar.
Aquest sistema treballa a partir del concepte de la illa urbanística. El centre de la illa on
pertany el domicili del nen/a és el punt de referència a l’hora d’oferir les EBM i, per tant,
tots els domicilis de la illa parteixen amb el mateix nombre de punts.
Com funciona
Tenim l’aplicació informàtica municipal que mesura la distància del centre d’illa del
domicili de l’infant/ tutor/a i el centre d’illa de la ubicació de l’EBM.
Per facilitar-vos l’elecció d’EBM l’aplicació informàtica està a l’abast dels ciutadans
accedint a la web municipal, dins la pàgina d’inici d’educació amb el cercador de
centres i dins submenú d’EBM. Aquesta aplicació informàtica permet fer la consulta per
document identificatiu (DNI. Passaport, etc.)
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Com es fa la consulta d’EBM
Al fer la consulta la informació de les EBM es presenta en format de llista d’escoles.
L’aplicació cerca les quatre primeres EBM més properes al domicili de la família, de les
més properes a les més llunyanes i per ordre de puntuació:
- les dues primeres, 1a. i 2a. EBM més properes al domicili del nen/a i tutor/a tenen 30 punts
- les dues segones, 3a. i 4a. EBM més properes al domicili del nen/a i tutor/a tenen 20 punts
- i a la resta d’EBM (que no sortiran a llistat del cercador) tenen 10 punts
Per això, és molt important que la família estigui donada d’alta en el Padró Municipal
d’Habitants – PMH -, perquè es pugui obtenir la puntuació de domicili.
S’ha de tenir en compte que sempre es fa una única baremació. I per aquest motiu és
important seleccionar en 1a. opció l’EBM amb la màxima puntuació (dins de l’àrea de
proximitat de 30 punts), ja que aquesta puntuació en mantindrà durant tot el procés.

SORTEIG PER OBTENIR EL NÚMERO DE DESEMPAT

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Documentació general que cal presentar en tots els casos:
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està
en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o
guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es
tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document
d’identitat del país d’origen.
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa.
De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes
estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de
família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
Segons pertoqui caldrà presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats.

Després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el
barem provisional, i per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixen, es
realitzarà un sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l’ordenació de
les sol·licituds. Aquest sorteig tindrà lloc el dia 25 de maig a les 12 h., .al Servei d’Educació
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ubicat a Rambla Sant Sebastià, 98-100.
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CRITERIS DE PRIORITAT, COM ACREDITAR-LOS
I BAREM QUE S’APLICA
Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar els llocs escolars dels centres quan
el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat que
determina la normativa vigent.
Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s’estableix no es considerarà a l’efecte
de barem.
La puntuació obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions.
Les peticions d’admissió s’ordenen de la manera següent:
a) Segons els punts, d’acord amb el compliment d’un o més criteris de prioritat generals.
b) Segons els punts, d’acord amb el compliment d’un o més criteris de prioritat
complementaris.
Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de
prioritat, l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el sorteig públic previst.
Com les sol·licituds de les preinscripcions per escoles bressol són d’alumnes menors
d’edat, qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció, pare, mare, o el tutor o la tutora
legal, es responsabilitza de la sol·licitud i que les peticions que s’hi consignen s’han fet
amb l’acord de l’altre progenitor, cas que existeixi.
En cas de falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat de
menor i mentre no hi hagi una resolució judicial, es deixen sense efecte les sol·licituds
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de preinscripció que s’hagin presentat i l’alumne es manté al mateix centre on està
escolaritzat. I si es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que el Servei
d’Educació municipal consideri, aquest Servei determina el centre d’escolarització
escoltades les persones interessades.
La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de
prioritat que puguin correspondre.
A.- CRITERIS GENERALS I BAREM A APLICAR:
1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi
treballen: 40 punts
S’entén que un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el
moment de presentar la sol·licitud. S’entén que un pare o mare o tutor o tutora legal
treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció
hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 h
setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte
laboral o administratiu.
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar
atenent a la composició de la família acollidora (disposició addicional divuitena de la
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).
• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
No cal presentar cap document, ja que el centre en fa la comprovació.
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2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del
lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el
sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), segons àrea d’influència:
• Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és una de les dues EBM que està dins de
l’àrea d’influència del domicili habitual: 30 punts.
• Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és la tercera o quarta EBM que està dins
de l’àrea d’influència del domicili habitual: 20 punts.
• Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en
primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
• Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es
prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del
lloc de treball d’un d’ells i aquesta es dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on
consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
• Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta
de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, la
direcció de l’EBM corresponent ho comunica el Servei d’Educació municipal que
farà les gestions i consultes oportunes.

16

• Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant
una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En
el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat
a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal
d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
3. Renda anual de la unitat familiar:
• Quan el pare, mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA de ser beneficiari de la prestació econòmica de la
renda mínima d’inserció.
4. Discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans:
• Quan l’alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el
pare o mare, tutor o tutora o un germà de l’alumne o alumna acredita una discapacitat
igual o superior al 33%: 10 punts.
• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
• Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de
discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat
emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal
acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.
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• Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes
de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent
de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al
servei o inutilitat.
B.- CRITERIS COMPLEMENTARIS:
1. Pel fet de formar part de família nombrosa o família monoparental: 15 punts.
• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
2. Pel fet que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
• Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat
mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació
corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia
crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i
s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
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3. Pel fet que els germans hagin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta
la sol·licitud: 5 punts.
• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
• El pare o mare, el tutor o tutora del fill o filla que ha estat escolaritzat en el centre
per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè
el centre pugui fer-ne la comprovació.

MATRÍCULA
a) Alumnes assignats per preinscripció.
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en el període establert del 6 al 10
de juny de 2016. Si no es formalitza la matrícula durant el termini, cal que el centre al
qual s’ha assignat la sol·licitud es posi en contacte amb la família per esbrinar la causa
de l’endarreriment o del possible desistiment.
Els alumnes que no formalitzin la matrícula en aquestes dates es considera que
renuncien a la plaça adjudicada, així com a romandre a la llista d’espera de la resta
d’EBM sol·licitades, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.
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A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció,
per a la formalització de la matrícula cal presentar:
• Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les
dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar
un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on figurin les dosis de
vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de
1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si
el nen o nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies,
cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
• El DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de
preinscripció.
b) Alumnes propis.
Les direccions de les EBM han de comunicar als pares o tutors legals dels alumnes
del centre el nivell que els correspondria cursar i demanar-los la confirmació de
continuïtat al centre.
Si no es confirma la continuïtat al centre en el període establert pel Servei d’Educació
municipal, es considera que renuncien a continuar escolaritzats en el centre, llevat dels
alumnes amb necessitats educatives específiques, que es considera que continuen si
no es manifesta per escrit la seva baixa en el centre.
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GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA
Les llistes d’espera són operatives des de que el centre finalitza la formalització dels
alumnes matriculats.
Els alumnes que han estat assignats en qualsevol de les opcions sol·licitades, excepte
la primera opció, i formalitzin la matrícula en el període establert romandran a la llista
d’espera de l’EBM sol·licitada en primera opció fins a l’últim dia hàbil abans de l’inici del
curs escolar.
Quan un infant no ha estat admès en cap EBM romandrà a la llista d’espera de les EBM
sol·licitades per ordre de preferència.
Quan un centre té llista d’espera i es produeix alguna vacant com a resultat dels
processos de matrícula, o com a resultat d’una baixa, aquesta vacant s’ha d’oferir,
seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment, i
hauran de formalitzar matrícula dins el termini màxim de 24 hores des de la comunicació
a la família.
La llista d’espera estarà vigent fins el 31 de març de 2017, a excepció del nivell de P2 que
estarà oberta tot el curs escolar (fins juliol de 2017).
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PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Correu electrònic: escolaritzacio@gramenet.cat
Web: www.gramenet.cat/temes

Tot i que en aquesta guia us hem facilitat tota la informació necessària per poder
realitzar la preinscripció i per poder optar per una plaça d’EBM per als vostres infants,
hem volgut anar més enllà i intentar fer-vos més fàcil la comprensió d’aquest procés de
preinscripció i matrícula del curs escolar 2016-2017. Per això, hem preparat una bateria
de preguntes i respostes on vosaltres ens consulteu i nosaltres us responem.

*Es recomana demanar cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o a la web www.gramenet.cat/
lajuntament/oiac/cita-previa.

1. Qui pot informar-me sobre la preinscripció?
Les escoles bressol municipals (EBM) i l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
disposen de tota la informació que necessitis i els impresos per fer la sol·licitud de
preinscripció. A més, en aquests dies, del 25 al 29 d’abril, els centres organitzen trobades,
visites i jornades de portes obertes perquè puguis conèixer millor el seu funcionament,
els serveis de què disposen, els horaris i el projecte educatiu de cada escola.
2. On és l’Oficina Municipal d’Escolarització?
L’OME està ubicada a Rambla Sant Sebastià, 98-100.
Telèfons: 93 462 40 62, 93 462 40 69, 93 462 40 58 (consergeria)
Horari d’atenció al públic:
• del 12 de setembre al 24 de juny de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.
• del 25 de juny a l’11 de setembre de 9h. a 13 h.
• Agost tancat.
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3. Què és la preinscripció?
Per poder optar per una plaça en una EBM, primer de tot has d’emplenar la sol·licitud
d’admissió. Això és la preinscripció i s’ha de fer en uns dies concrets (del 3 al 12 de maig
de 2016).
4. On puc trobar la sol·licitud d’admissió del curs escolar 2016-2017?
Aquesta sol·licitud està a les EBM i a l’OME, on t’ajudaran a omplir-la. També pots
descarregar-la a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.gramenet.cat/temes.
5. On he d’anar per preinscriure al meu infant?
Hauràs d’anar preferentment a l’EBM demanada en primera opció o a l’OME. Allí
t’ajudaran a omplir la sol·licitud i hauràs de presentar la documentació acreditativa, dins
el termini establert del 3 al 12 de maig de 2016. Recorda que es recomana demanar cita
prèvia per a l’OME al telèfon 93 462 40 90 o a la web www.gramenet.cat/lajuntament/
oiac/cita-previa.
6. Puc preinscriure el meu infant a una EBM?
Per poder preinscriure el teu infant cal que tingui com a mínim 16 setmanes a l’inici del
curs 2016-2017 i com a màxim, complir els 2 anys durant el 2016.
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7. Quina és l’edat de matriculació per al curs escolar 2016-2017?
P0 (de 4 mesos a 1 any):
P1 (d’1 a 2 anys):
P2 (de 2 a 3 anys):

Nascuts el 2016.
Nascuts el 2015.
Nascuts el 2014.

8. Qui pot presentar la sol·licitud de preinscripció?
Ha de presentar la sol·licitud de preinscripció el pare o mare, tutor o tutora, guardador o
guardadora de fet, que tingui un infant que hagi d’entrar per primera vegada a l’escola
bressol municipal o vulguin canviar-lo d’escola.
9. Puc fer la sol·licitud de preinscripció a més d’una escola?
No. Has de presentar una única sol·licitud de preinscripció en tot el municipi.
Si presentes més d’una sol·licitud comportarà la invalidació dels drets de prioritat i la
teva sol·licitud passarà a estar l’última de la llista.
10. Si només puc presentar una sol·licitud, què he de fer per demanar més d’una EBM?
A l’imprès de sol·licitud pots indicar per ordre de preferència totes les EBM a les quals
voldries preinscriure i matricular al teu nen/a, tenint en compte l’àrea d’influència.
11. Si presento la sol·licitud el primer dia em dóna prioritat sobre les sol·licituds que es
presentin posteriorment?

12. Tinc preferència sobre altres sol·licituds per tenir un fill/a escolaritzat en el centre on
vull matricular a un altre fill/a, tot i que presenti la sol·licitud de preinscripció després del
13 de maig?
No. Si presentes la sol·licitud de preinscripció fora de termini (després del 12 de maig),
hauràs perdut la preferència, tot i tenir un altre infant dins de l’escola.
Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·licituds (del 3 al 12
de maig) tenen prioritat respecte a les presentades fora de termini.
13. Tinc preferència sobre altres sol·licituds pel fet de tenir bessons?
No, segons els criteris de baremació no hi ha preferència en els casos de germans/es
bessons. Només quan hi ha un germà o germana escolaritzat/da al centre.
14. He de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?
No. Les escoles bressol municipals no poden percebre cap quantitat en concepte de
preinscripció o reserva de plaça.
15. Què és la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives específiques?
Totes les EBM en el període de preinscripció han de reservar una plaça per grup, per
alumnes amb necessitats educatives específiques.

No. El període establert per presentar les sol·licituds i lliurar la documentació necessària
és del 3 al 12 de maig de 2016 (ambdós inclosos). Per tant, és igual que presentis la teva
sol·licitud el primer dia, 3 de maig, o l’últim dia, 12 de maig.
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16. He de marcar la casella de necessitats educatives específiques (NEE)?

20. Què és el número de tall?

Només en el cas que acreditis que el teu fill/a té la condició de NEE i per allò es pot
aportar el certificat acreditatiu de disminució - CAD – o certificats mèdics.
Correspon a l’equip d’assessorament i orientació pedagògica de Santa Coloma de
Gramenet (EAP) la valoració i orientació d’aquest alumnat amb necessitats educatives
específiques.

És el número a partir del qual es fa l’ordenació de les sol·licituds, després d’aplicar els
criteris de prioritat. Aquest número surt del sorteig públic (25 de maig) i és necessari,
quan hi ha més sol·licituds que places.

Sí, perquè pot passar que les vacants que ofereix l’EBM siguin ocupades per alumnes
amb puntuació més alta, d’acord amb el barem de prioritat, o per alumnes amb
necessitats educatives específiques.

Quan s’acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública la llista baremada el
23 de maig (en l’EBM que vas demanar en primera opció o en l’OME), per tal que puguis
comprovar si s’ha puntuat correctament la teva sol·licitud de preinscripció i, si cal, que
formulis una reclamació en l’EBM sol·licitada en primera opció (del 24 al 26 de maig).
El 3 de juny es fa pública la llista d’alumnes admesos en cada escola bressol municipal.

18. Què passa si el meu nen/a no és admès a l’escola sol·licitada en primer lloc?

22. Què he de fer si el meu infant ha estat admès en una de les EBM que he sol·licitat?

Passarà a estar a la llista d’espera de l’EBM sol·licitada en primera opció i, se li assignarà
plaça, en cas d’haver-hi vacants, en una altra de les EBM demanades, seguint l’ordre de
preferència indicat a la sol·licitud.

Hauràs de formalitzar la matrícula dins del període establert (del 6 al 10 de juny) en l’EBM
atorgada. Amb la matrícula confirmes que realment vols la plaça atorgada.

19. Si l’EBM que he sol·licitat en primera opció té més demanda que oferta, com es
decideix quins alumnes seran admesos?

No, però durant el curs escolar sí que hauràs de pagar les quotes mensuals, així com
els serveis que utilitzis (servei d’acollida, menjador, permanències). Tots aquests preus
estan aprovats per les Ordenances Municipals i són els mateixos per a totes les escoles
bressol municipals.

17. Pot ser que el meu nen/a no sigui admès a l’EBM sol·licitada en primer lloc?

Quan en una EBM hi ha més sol·licituds que places, s’aplica un barem de prioritat
d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris generals i complementaris.
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21. Quan sabré si el meu nen/a ha estat admès/a?

23. He de pagar per matricular al meu nen/a?
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24. Què passa si el meu fill/a no ha sigut admès en cap EBM?
En aquest cas, estaràs a les llistes d’espera de les EBM sol·licitades per ordre de
preferència.
Quan es produeixi una vacant en alguna de les escoles que vas sol·licitar, seràs avisat/da
per tal que en el període de 24 hores ens comuniquis si està interessat/da en matricular
al teu nen/a.
25. Si formalitzo la matrícula a l’EBM on ha estat admès el meu fill/a, però que no era
la meva primera opció perdré l’opció de matricular-lo després en aquesta, quan tingui
vacants l’EBM que volia en primera opció?
Els alumnes que han estat assignats en qualsevol de les opcions sol·licitades, excepte
la primera opció, i formalitzin la matrícula en el període establert romandran a la llista
d’espera de l’EBM sol·licitada en primera opció fins a l’últim dia hàbil abans de l’inici del
curs escolar, en aquest cas el 2 de setembre de 2016.

XARXA D’EBM DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
En aquest segon apartat us presentem la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Santa
Coloma de Gramenet. Cadascuna de les 8 EBM us informa sobre el seu projecte educatiu
acompanyat d’algunes fotos.
Les escoles bressol municipals funcionen 11 mesos per curs escolar, de setembre a juliol.
El curs escolar es regeix pel que estableix l’Ajuntament pel que fa a l’inici, els períodes
de vacances i els dies de lliure disposició.
Horaris
• Horari lectiu de 9 a 12 i de 15 a 17h
• Servei d’acollida de 8 a 9h o de perllongament de 17 a 18h
(només s’oferten en funció de la demanda)
• Servei de menjador de 12 a 15h

26. Puc sol·licitar plaça d’EBM durant tot el curs escolar?
El més convenient és que ho facis durant el període oficial, del 3 al 12 de maig. Però un
cop iniciat el curs escolar les EBM pots sol·licitar plaça escolar i si no hi ha vacants
disposen d’unes llistes d’espera per cobrir les possibles vacants que es puguin produir.
El període d’inscripció per aquestes llistes estarà obert fins el 31 de març de 2017, a
excepció del nivell de P2 que estarà obert tot el curs escolar (fins juliol de 2017).
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Preus
Segons l’Ordenança de Preus Públics de l’any 2015, les tarifes que s’han d’aplicar per
aquest any 2016 són les que es relacionen en els quadres següents.
Pel que fa a l’horari estàndard (de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores) les quotes s’abonaran
tots els mesos del curs (setembre a juliol) al preu íntegre mensual fixat per a cada
període, si bé, es podrà prorratejar l’import del mes de juliol en sis parts entre els mesos
de gener a juny.
De gener a desembre (excepte agost):
Horari estàndard (de 9 a 12 h. i de 15 a 17 h) MENSUAL: 142,52€
Servei de menjador (de 12 a 15h):
FIX diari MENSUAL: 116,56€
FIX amb un mínim de dos dies a la setmana DIARI: 6,21€
ESPORÀDIC o menys de dos dies a la setmana DIARI: 7,23€
Servei d’acollida (de 8 a 9h) o de perllongament d’horari (de 17 a 18h):
Mensual/1 hora MENSUAL: 39€
Mensual/ mitjà hora MENSUAL: 19,55€
Dies alterns/ 1 hora DIARI: 3,25€
Dies alterns/ mitjà hora DIARI: 1,73€
Aquestes tarifes poden ser canviades en el cas que es modifiquin els ingressos previstos
d’altres administracions.
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EQUIPAMENTS, SERVEIS I EQUIPS EDUCATIUS
DE LA XARXA D’EBM
La Xarxa d’EBM té sis grups per cada EBM i consten dels següents equipaments:
• Aules per cada grup d’edat, P0, P1 i P2
• Una sala polivalent per activitats diverses
• Patis exteriors i la gran majoria d’EBM amb horts
• Espais per a les famílies: informació de l’escola, consulta de llibres i altres materials
d’interès
• Espai de coordinació-administració escola
• Espai cotxets (però segons normativa no obligatori)
• Cuina
Tots els equipaments i serveis no presenten barreres arquitectòniques i estan adaptats
a les característiques dels infants i famílies.
Els serveis que ofereixen la Xarxa de les EBM són:
• Escolarització bàsica 0-3 anys
• Servei d’acollida de 8 a 9h o de perllongament de 17 a 18h
(només s’oferten en funció de la demanda)
• I servei de menjador de 12 a 15h
• Espai nadó i espai familiar (en algunes)
La Xarxa d’EBM està formada per professionals amb formació especialitzada en l’atenció
a la petita infància. L’equip educatiu, estable i cohesionat, té una orientació de treball en
xarxa amb els professionals externs a l’escola per tal d’oferir un servei íntegre a tots els
infants i a les seves famílies i amb formació continuada. La direcció és responsable de la
coordinació i del bon funcionament de l’escola. Cada aula té un/a educador/a tutor/a de de
referència, amb una educadora de reforç per a cada dues aules.
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L’obrador de la sorra: un projecte ideat
per una fisioterapeuta per manipular i
experimentar amb la sorra i diferents estris.

L’ANEC
Projecte educatiu
L’Escola Bressol Municipal L’Ànec respon
a una idea d’escola com un espai obert, de
relació compartida entre infants, famílies i
educadores. Escola oberta a les famílies, on la
relació amb elles té una importància diària.
Donant valor educatiu a cada moment de la
vida quotidiana, respectant les capacitats
de cada infant i la llibertat de moviment.
Mitjançant l’acollida, el diàleg, la relació,
l’experimentació, el dinar, la higiene personal…
són recursos òptims per al desenvolupament
de les capacitats dels infants.
Un espai on el infants poden trobar el plaer de
viure noves experiències com :
Els ateliers de pintura i plàstica: oferint
diferents experiències per desenvolupar
l’espontaneïtat artística de cada infant.

C. Francesc Moragas, 98-100
Tel. 93 385 88 55 ebmlanec@gramenet.cat

El projecte d’espais oberts: oferint
diferents activitats alhora als infants i que
puguin escollir entre diferents ambients
(plàstic, llum, audiovisuals, moviment,
construccions, disfresses…). D’aquesta
manera els infants aprenen a construir
els seus aprenentatges significatius
partint dels seus propis interessos.
El jardí: el nostre projecte ofereix un
jardí i un hort, a on podem treballar oferint
als infants un espai educatiu també als
exteriors.

També el nostre projecte ofereix a les
famílies:
Tardes obertes a les famílies: és tracta
d’un espai de lliure accés per a tots
aquells pares, mares, avis, àvies, tietes,
tiets, etc. que els vingui de gust participar
a l’hora de berenar i en la dinàmica de
l’estança.
Espai nadó: espai per a dones
embarassades i famílies i nadons fins a
l’any. Pensat per donar suport emocional
i físic a les mares i pares .

L’atelier de la llum: sala preparada
expressament per treballar amb 2 taules de
llum, poder experimentar amb les llums, colors
i contrastos.
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LA CIGONYA
Projecte educatiu
L’escola bressol municipal La Cigonya,
ofereix un espai educatiu per a infants
amb edats compreses entre els quatre
mesos i els tres anys. Concebem l’infant
com a ésser competent, capaç de pensar,
observar, participar, decidir i establir
relacions diverses i, partint d’aquesta
base, generem situacions d’aprenentatge
lúdiques i socials per a potenciar
l’observació i la descoberta de l’entorn,
respectant el ritme individual de cada
infant en el seu procés d’aprenentatge.
La vida quotidiana és la base de
l’aprenentatge a l’escola: és a través
dels hàbits i les rutines del dia a dia que
afavorim que l’infant esdevingui cada
vegada més autònom. Alhora donem
molta importància a què l’infant adquireixi
els seus propis valors, construeixi la seva
identitat i una bona autoestima.
La Cigonya és una escola oberta i
participativa, on la relació amb les
famílies és constant i fluida.
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C. del Bruc, 43
Telèfon 93 386 26 70 Fax 93 386 26 70
ebmlacigonya@gramenet.cat

A l’escola comptem amb espais de
participació diversos: per exemple, l’Espai
Familiar i l’Espai Nadó, dos projectes
destinats a les famílies del centre i de
Santa Coloma de Gramenet amb infants
de 0 a 3 anys, i a embarassades, on oferim
tallers, xerrades i compartim experiències.
Al nostre centre disposem de dos jardins
diferenciats: un adequat per a nadons i
l’altre per als grups de mitjans i de grans
on, a més a més, hi trobem un hort, pensat
com un element pedagògic important on
els infants experimenten i descobreixen
amb la natura.

Actualment duem a terme els següents
projectes amb els nens i nenes:
- L’hort.
- El massatge infantil.
- La sala multisensorial.
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L'ESQUIROL
Projecte educatiu
L’EBM l’Esquirol, es defineix com a una escola,
laica, no sexista on es fomentael respecte i
la igualtat de tracte, entre grans-petits, nenesnens, pares-mares. El joc, l’experimentació,
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 seguir 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 contemplats a 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 copsar el
gust de mirar contes i gaudir dels llibres i les
imatges); sessions de teatre de petit format;
participem amb el MACBA del seu Museu
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Passatge Salvatella nº 44 - tf. 93 468 47 59
ebmlesquirol@gramenet.cat

portàtil Expressart (experimentar amb
l’Art contemporani com a generador
d’aprenentatges per a facilitar als
infants idees, pensaments i fomentar
la comunicació); col·laborem amb el
programa Educaixa amb els Kits “Hàbits
saludables” i “Una petita mirada al món”
(per fomentar entre els nostres alumnes
la importància d’actituds i usos de rutines
quotidianes de salut i per poder contemplar
el nostre voltant, tant igual i tant divers);
fem sortides a l’Ecometròpoli de Torribera
per treballar la biodiversitat ambiental i el
reciclatge. 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”, on les famílies
voluntàriament s’apunten per col·laborar
amb l’aula del seu fill-filla i venen a l’escola
a fer allò que més els agrada (explicar
un conte, cantar cançons, perruqueria,
massatge, cuinar, explicar professions).....
L’AMPA col·labora activament de la dinàmica
del centre organitzant tallers, preparant
contínuament activitats i participant en la
Rua de Carnaval de la nostra ciutat. 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.
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LA MADUIXA
Projecte educatiu
L’escola bressol municipal La Maduixa ofereix
un espai educatiu per a infants des dels quatre
mesos fins als tres anys. A l’escola concebem
l’infant com un ésser competent, capaç de
pensar, d’observar, de participar, de decidir i
d’establir relacions diverses. Partint d’aquest
fet, generem situacions d’aprenentatge
lúdiques i socials per a potenciar l’observació
i la descoberta de l’entorn, respectant el ritme
individual de cada infant.
A La Maduixa, la vida quotidiana és la base de
l’aprenentatge. Afavorim i facilitem a l’infant
l’espai, el temps i els materials necessaris per
a què assoleixi els hàbits i les rutines del dia a
dia de manera autònoma. Alhora donem molta
importància a què l’infant adquireixi els seus
propis valors, construeixi la seva identitat i
la seva base per a una bona autoestima. La
relació amb les famílies és constant i fluida.
A l’escola trobareu espais de participació
diversos, com per exemple l’Espai Familiar i
l’Espai Nadó, dos projectes destinats tant a les
famílies del centre com a totes les famílies de
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C. de Washington, 3-9 Telèfon: 93 468 31 32
ebmlamaduixa@gramenet.cat

Santa Coloma de Gramenet amb infants de
0 a 3 anys i embarassades. La biblioteca
de l’escola està a disposició de totes les
famílies del centre i ofereix un espai per
a passar una estona tranquil·la gaudint
de la lectura, amb o sense la companyia
dels més petits. Així mateix, també podreu
gaudir a casa amb llibres, música... de
préstec. A través del projecte I tu què saps
fer? oferim la possibilitat a les famílies
de participar en els tallers que fem o de
dinamitzar una activitat. Actualment duem
a terme, de manera transversal, amb els
infants, els següents projectes:
- Portes obertes: obrim les portes de les
aules. Els infants descobreixen altres
espais i passen l’estona amb companys
/es d’altres edats.

- Les estacions i la natura: utilitzem els cinc
sentits per, a través de la natura i l’hort de
l’escola, prendre consciència del pas del temps.
- Taller de cuina: a través dels estris i
dels ingredients que trobem a la cuina
experimentem i fem petites receptes, aprofitant,
també, els aliments que collim a l’hort.
- Xip-xap: gaudim de la pluja i dels bassals al
jardí de l’escola.
- La llum, el color i la foscor: descobrim i juguem
amb els colors, les ombres, la llum, la foscor...
- Festes populars: participem de totes les
tradicions i festes populars catalanes.
- Massatge (amb lactants) i moviment lliure:
plantegem un treball psicomotriu basat en
el moviment lliure del cos, respectant les
limitacions i el moment maduratiu de cada
infant. També descobrim el nostre cos a
través del massatge.
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són el canvi de bolquer, l’hora del dinar, el
descans,...moments privilegiats i plens de
significat per als infants, on respectem el
ritme i l’autonomia de cada nen i nena.

LES OLIVERES
Projecte educatiu
A l’EBM Les Oliveres tenim com a objectiu
donar resposta a la necessitat dels infants
(des dels 4 mesos fins als 3 anys) i les seves
famílies. Entenem l’infant com un ésser
competent, capaç de desenvolupar-se de
forma autònoma, que arriba als aprenentatges
a través del propi joc, amb iniciatives i
capacitats innates, considerant molt important
el moviment lliure de l’infant i respectant la
seva activitat espontània.
A les Oliveres utilitzem materials reutilitzables
(pots, taps, anelles, capses, troncs..) ja
que aquest material els hi ofereix milers de
possibilitats diferents per a experimentar
amb ells. L’activitat educativa es basa en
els seus interessos i les seves necessitats,
preparant-los-hi propostes adequades al
seu moment evolutiu, d’aquesta manera els
seus aprenentatges són significatius.
Donem molta importància a la pedagogia
de la vida quotidiana, el valor de les petites
coses, grans coses per als infants, com
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Passatge de Tarragona, s/n
(al costat del nou camp de futbol
de Les Oliveres) Telèfon: 93 597 20 62
C/E: ebmlesoliveres@gramenet.cat

Considerem molt important el paper de la
família dins l’escola, intentant fer-la
partícip en el desenvolupament dels seus
fills/es, mitjançant diferents canals, tal
com l’AMPA, tallers, xerrades d’algun
especialista, venir a passar un dia a l’escola,
etc... Així que Les Oliveres considera
fonamental establir una bona relació entre
família i escola per al bon desenvolupament
de l’infant.
“L’infant no juga, viu” Anna Tardos.
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L’ORENETA
Projecte educatiu
L’EBM L’Oreneta es defineix com una
escola laica, catalana, activa, apropada
a l’entorn familiar on es dóna molta
importància a l’educació corporal,
a les relacions afectives i al joc a través de
l’experimentació, que considerem que són
la base de l’aprenentatge. Donem també
molta importància a les rutines quotidianes
que contribueixen tant a l’adquisició
d’hàbits (d’autonomia, d’higiene,
d’alimentació, de descans, socials...)
com a l’adaptació a la vida escolar.

C/ de Sant Carles, 76. Tel. 933 85 98 71
ebmloreneta@gramenet.cat

l’escola i gaudeixin de l’evolució dels seus
fills i filles. El contacte amb les famílies és
diari, a l’hora d’entrar i sortir de l’escola,
utilitzem les agendes de comunicació
diària, així com el correu electrònic
per tal de mantenir una comunicació
fluida. Organitzem festes (castanyada,
carnestoltes, la festa dels avis, la festa
de fi de curs) i xerrades sobre temes que
interessen a les famílies dels alumnes.
L’objectiu de l’equip educatiu és crear un
vincle de participació i confiança amb
totes les famílies dels infants, per tal de
poder acompanyar-los en el seu procés de
desenvolupament.

L’acció educadora de l’entorn s’incorpora
a les activitats quotidianes aprofitant els
comerços, els espais que hi ha a la ciutat
i també les activitats que organitza escoles
amb qui en compartim algunes.

Les aules proporcionen un espai idoni,
que respecta el ritme evolutiu de cada
infant, permetent que experimenti i
conegui el seu propi cos i l’entorn més
proper. Tot el material està a l’abast dels
infants i està prèviament pensat i amb
intencionalitat educadora i estimuladora.
Cuidem i fomentem la relació amb les
famílies dels nostres alumnes per tal que
col·laborin i participin en les activitats de
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ELS PINS
Projecte educatiu
L’EBM ELS PINS, es defineix com una escola
laica, respectuosa amb la diversitat, que
promou la integració i valora la riquesa que
aporta la pluralitat. Tanmateix, considerem
essencial garantir la igualtat d’oportunitats
per desenvolupar plenament les aptituds
de les nenes i els nens en el marc de la
coeducació.
Ens plantegem l’educació dels nostres
infants des d’una vessant globalitzadora,
potenciant el desenvolupament dels diversos
aspectes que intervenen: cognitiu, afectiu,
social, psicomotriu i comunicatiu. A les aules
l’infant trobarà diferent material i propostes
per respondre a la diversitat d’interessos,
necessitats i capacitats, prioritzant aquells
materials naturals i reutilitzables, com a
alternativa als convencionals. Considerem
l’infant protagonista del seu aprenentatge,
des de l’escola els hi oferim diverses
propostes que estimulen la seva curiositat
natural, que els permeten experimentar i
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Carrer dels Pirineus, 4 · Telèfon 93 386 18 70
Fax 93 386 18 48 · ebmelspins@gramenet.cat

manipular, incentivant la recerca a través
de les seves vivències en activitats, com:
la panera dels tresors, el joc heurístic,
l’experimentació amb safates, la cura de
l’hort...complementant-ho amb projectes que
potencien un desenvolupament integral de
l’infant, com: el de la llum i ombres, el taller
del gust, les emocions i la música, el de
psicomotricitat...
La comunicació i l’intercanvi amb les
famílies és considerat com a un element
fonamental per comprendre l’infant. A
través de diferents canals de comunicació
i espais, pretenem aconseguir la major
implicació i participació d’aquestes en la
tasca educativa.

L’escola durant tot el curs, proposa
xerrades al voltant de temàtiques que ens
suggereixen tant les famílies com l’equip
docent, proporciona un espai familiar
anomenat “té o cafè” per compartir
experiències i sabers amb els altres,
l’activitat “I tú què saps fer?”, “I quan
l’avi era petit?” convidem a tots aquells
membres de la família que ho desitgin a
participar activament en diferents tallers i
activitats... , així mateix, intentem construir
vincles que vagin més enllà de l’escola
entre les famílies i l’entorn més proper a
través de diferents projectes: Ravaleando
i la Diada de la Primavera.
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LA SARGANTANA
Projecte educatiu
La metodologia de l’EBM La Sargantana
proposa una educació integral, que
orienta, guia i cultiva el potencial
intel·lectual, emocional, social i moral dels
infants. Oferim una escola oberta, flexible,
coeducativa i activa on el nostre objectiu
és la creació d’una escola acollidora; un
lloc on investigar, aprendre, experimentar
i reflexionar, on tots els membres de la
comunitat educativa - famílies, mestres,
infants i altres entitats de la ciutat - es
sentin part del projecte educatiu i
l’enriqueixin dia a dia.
Per nosaltres és primordial la pedagogia
de la vida quotidiana, donant importància
i valor educatiu a totes les situacions
del dia a dia. Centrem les propostes
pedagògiques partint de l’experimentació
i el joc com a eix d’actuació tot preparant
ambients lúdics d’aprenentatge fent servir
materials naturals i amb múltiples opcions
de descoberta.
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C. de Sant Jordi, 1-3 (entrada pel
passeig de Salzereda)Tel. 93 385 86 95
ebmlasargantana@gramenet.cat

Valorem la creativitat de l’infant i el
desenvolupament de les arts i per aquest
motiu l’escola disposa d’un atelier per
fer propostes artístiques en petit grup
(escultura, pintura, descoberta de la
llum...) Valorem la llibertat de moviment
i l’assoliment de l’autonomia a través
de la pròpia iniciativa de l’infant. A més
afavorim el coneixement del cos i les
seves possibilitats amb les sessions
de psicomotricitat d’una especialista i
l’organització dels espais de l’escola.
Per aquest motiu disposem d’un jardí
de 400 m2 que ofereix tant opcions
motrius (espais d’equilibri, per saltar,

gronxar-se…) com espais simbòlics
(cuineta), manipulatius (sorral) i el més
important amb moltes plantes, flors, i fins i
tot un hort, on els infants fan innumerables
descobertes gràcies a la natura.
“Els infants no juguen per aprendre,
però aprenen perquè juguen”
Jean Piaget
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MAPA DE SITUACIÓ
EL PINS
Dimecres 27 d’abril: 9,30h i 15,30h
Dijous 28 d’abril: 9,30h i 17h

LA SARGANTANA
Dilluns 25 d’abril: 10h i 17,15h
Dimarts 26 d’abril: 10h i 15,15h

L’ORENETA
Dimarts 26 d’abril: 10h i 17,15h
Dijous 28 d’abril: 10h i 17,15h

L’ANEC
Dilluns 25 d’abril: 10h i 15,30h
Dimecres 27 d’abril: 10h i 17,15h
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LA CIGONYA
Dilluns 25 d’abril: 10h i de 17,15h-19h
Dimecres 27 d’abril: 10h i de 17,15h-19h

LA MADUIXA
Dilluns 27 d’abril: 10,30h i de17,15h-19h
Divendres 29 d’abril: de 17,15h-19h

L’ESQUIROL
Dilluns 25 d’abril: 10,30h i 15,30h
Dimarts 26 d’abril: 10,30h i 15,30h

LES OLIVERES
Dimecres 27 d’abril: 10h i 17,15h
Dijous 28 d’abril: 10h i 15,30h
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INFORMACIÓ:
Oficina Municipal d’Escolarització
Rbla. de Sant Sebastià, 98 - 100
Telèfon: 93 462 40 58
Correu electrònic:
escolaritzacio@gramenet.cat
Web municipal:
www.gramenet.cat/educacio
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