
INFORMACIÓ GENERAL EBM LOS CATXAPETS 

 

Denominació: Escola Bressol MunicipalLos Catxapets 

Titularitat: Ajuntament deVilalba dels Arcs 

Gestió: Fundació Educativa i Social.   

Adreça: c/ Gandesa, 22       43782  Vilalba dels Arcs 

Telèfon: 977 43 82 17 

Correu electrònic: ebmloscatxapets@grupsagessa.com 

L’escola disposa de 2 aules per distribuir els infants: 

   · 1 aula per a nens/es de 4 mesos a 2 anys. 

   · 1 aula per a nens/es de 2 a 3 anys.  

Nombre total de places: 30 infants 

Espais 

L’escola bressol consta de: 

• Dues aules amb zona de canviador a l’interior i portes de sortida al pati. 

• Una d’aquestes aules és polivalent amb canviador al seu interior i és utilitzada per 

a les sessions de psicomotricitat i altres activitats, així com per a la migdiada dels 

infants que dinen a l’escola bressol. Aquesta aula disposa també de porta de 

sortida a un pati exterior. 

• Espai de recepció-despatx de direcció.  

• Cuina preparada per escalfar i guardar els aliments dels infants i de les educadores.  

• Lavabo de les educadores on es troba la rentadora. 

• Un pati amb diferents espais: zona de pedres, sorral, zona enrajolada i dues 

moreres. Aquest es troba tancat mitjançant reixes que delimiten l’espai total de 

l’escola. 

 

Tots aquests espais es troben distribuïts en una única planta baixa, pel que a nivell 

arquitectònic, el centre està adaptat per a rebre persones amb mobilitat reduïda. 

 

 

 



 

L’equip educatiu de l’escola bressol, està format per 2 persones: 

• Una educadora amb la titulació de Tècniques Superiors en Educació Infantil i 

funcions de tutora, que s’encarregarà de l’atenció educativa dels infants. 

• Una directora amb la titulació de Grau d’educació infantil i menció amb 

psicomotricitat i la doble titulació d’educació primària. 

 

LÍNIA PEDAGÒGICA 

L’escola bressol té com a eix l’infant competent, protagonista actiu i amb curiositat i 

desitjos d’aprendre; és en aquest sentit que l’escola bressol es configura com un 

context en el qual s’ofereix als infants un conjunt d’experiències educatives que en 

promoguin el desenvolupament,  l'aprenentatge i el moviment lliure (pedagogia 

Pikler). 

L'escola bressol s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i 

coeducadora. 

Respectarà i promourà els drets dels infants en el marc de la legislació vigent. 

Es treballarà en el desenvolupament d’una metodologia que vehiculi la relació entre 

els aprenentatges i la particular forma d’aprendre que caracteritza els infants 

d’aquestes edats. 

La metodologia es fomentarà en l’observació i l’experimentació i es donarà especial 

importància a la implicació per part de l’infant, interès, motivació i varietat d’espais i 

materials. 

La intenció és ensenyar facilitant l’experiència i els instruments perquè l’infant faci uns 

aprenentatges realment significatius d’acord amb el seu nivell evolutiu i el context 

sociocultural on viu. 

 

 La carta de compromís educatiu 

Aquest document té la finalitat de fomentar la implicació de les famílies en l'educació 

dels seus fills i l'adquisició de determinats compromisos per part dels centres, per tal 



d'assolir un entorn de convivència, coherència i respecte envers les activitats 

educatives. (Vegeu l'Annex I)  

 

Criteris d'admissió d'alumnat 

A la Llar d'infants s'admeten infants a partir de les 16 setmanes fins als 3 anys.  

Per tal de fer la preinscripció telemàtica, el formulari de sol·licitud, degudament 

emplenat,  haurà d'anar acompanyat de:  

- El llibre de família escanejat o fotografiat. 

-  El DNI/NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare/mare/tutora o 

guardadora de fet) escanejat o fotografiat. 

- La targeta sanitària (TSI) del nen o nena, si en disposa, escanejat o 

fotografiat.   

Per a més informació sobre la documentació necessària, podeu accedir al següent 

enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/ 

 

 Mesures i suports previstos per a l'atenció educativa de l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu 

Som conscients que cada infant és diferent i únic, per això, per tal d'atendre la 

diversitat, el projecte educatiu de centre és flexible. Aquest fet,  permet que s'ajusti a 

les característiques individuals, els ritmes de desenvolupament i aprenentatge i les 

singularitats de cada infant a través d'una atenció individualitzada.  

A més a més, estem en contacte directe amb les professionals de l'EAP i el CDIAP 

que ofereixen assessorament psicopedagògic i proporcionen pautes d'acció a les 

educadores i suport a les famílies, en el cas que es detectés alguna necessitat 

específica o dificultat d'aprenentatge.  

 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/


ANNEX I 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (Curs 2020-2021) 

 

Les persones sotasignants, ------------------, directora de la l’Escola Bressol Municipal 

Los Catxapets i ______________________________mare/pare de l'alumne 

________________________________, conscients que l'educació dels infants implica 

l'acció conjunta de la família de la família i de la llar, signem aquesta carta de 

compromís educatiu, la qual comporta per al curs 2020-2021 els següents 

COMPROMISOS.  

 

PER PART DEL CENTRE 

 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat 

de l'infant.  

2. Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne o alumna en l'àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l'alumne 

o alumna.  

4. Informar a la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i 

funcionament del centre.  

5. Informar a la família dels criteris que s'aplicaran per avaluar el desenvolupament 

educatiu, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família el resultat de 

les avaluacions.  

6. Adoptar mesures educatives flexibles que s'adaptin a tot tipus d'alumnat per tal 

d'atendre necessitats específiques i mantenir-ne informada la família.  

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l'evolució educativa i 

personal de l'alumne o l'alumna.  

8. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al 

desenvolupament educatiu i personal de l'infant.  



9. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que 

formuli la família.  

10. Revisar, conjuntament amb la família, el compliment d'aquests compromisos i, si 

escau, el contingut quan faci falta.  

 

 

PER PART DE LA FAMÍLIA 

1. Respectar el caràcter propi del centre, així com l'equip educatiu i la direcció.  

2. Compartir amb el centre l'educació del fill o filla, desenvolupar i afavorir les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3. Instar el fill o la filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, 

en particular, les que afecten a la convivència escolar i al desenvolupament normal de 

les activitats. 

4. Vetllar perquè el fill o la filla compleixi els horaris establerts i sigui puntual. 

5. Ajudar el nostre infant a preparar el material per a l'activitat escolar.  

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l'aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o de 

la filla. 

7. Facilitar al centre les informacions del fill o de la filla que siguin rellevants per al 

procés d'aprenentatge.  

8. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que 

formuli el centre.  

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el desenvolupament integral del fill o 

de la filla.  

10. Vetllar pel benestar de tots els membres de la comunitat educativa, evitant dur els 

infants malalts al centre.  

 

_____________________________________________________________________ 

 



I, per  a què consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

El centre        La família                                            

                                                           Vilalba dels Arcs, ___de ____________ de 20___ 

 

 

 

 


