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Som una escola bressol municipal 

gestionada per Dau Bressol’s S.L., que 

va iniciar la seva trajectòria a l’any 

2009. 

La gran família que formem és gràcies a 

l’equip educatiu que compta amb la 

titulació de Grau Superior en Educació 

Infantil o de Mestra. Un equip de 

professionals de l’educació que 

estimem el que fem i elaborem una 

feina basada en el respecte i en 

l’estimació a l’ infant.  

Acollim a infants entre les 16 setmanes i 

els 3 anys d’edat, i intentem que sentin 

l’escola com a casa seva.

Qui som



Partim de la base que els infants són uns éssers 

potents, competents i rics en possibilitats amb unes 

necessitats bàsiques que els adults del seu entorn han 

de cobrir de la manera més enriquidora possible. 

És per això que basem el nostre projecte educatiu en 

uns hàbits i rutines que donen seguretat a l ’infant i, a 

partir d’aquí, oferim experiències i coneixements que 

faciliten l’aprenentatge amb les seves pròpies vivències. 

Que fem



Volem que la nostra escola sigui un lloc 

d’aprenentatge on l’infant és el més 

important i on poder compartir valors com 

el respecte, l’autonomia, l’afecte, la llibertat 

i la confiança en un mateix en col·laboració 

amb les famílies. 

Posem a l’abast dels nens/es els recursos i 

materials adequats per facilitar els 

aprenentatges en un ambient r ic 

d’estímuls. 

Programem durant tot el curs activitats 

motivadores i engrescadores que fomenten 

l’adquisició de coneixements dels nostres 

infants.

Com ho fem



Partim de la base que els infants 

són uns ésser s potents, 

competents i rics en possibilitats 

amb unes necessitats bàsiques 

que els adults del seu entorn 

han de cobrir de la manera més 

enriquidora possible. 

És per això que basem el nostre 

projecte educatiu en uns hàbits i 

rutines que donen seguretat a l 

’infant i, a partir d’aquí, oferim 

experiències i coneixements que 

faciliten l’aprenentatge amb les 

seves pròpies vivències. 

Angles



Menjar a l escola
A la nostra escola tenim cuina pròpia on 

la cuinera elabora cada dia els menús 

supervisats per una nutricionista. Els 

productes són ecològics i de Km 0. La 

majoria dels àpats es cuinen en un forn 

de vapor o a la planxa evitant greixos i 

olis. 

Considerem l’hora del dinar com una 

activitat més dins de l’escola, on creem 

un ambient de tranquil·litat i respectem 

el ritme de cada infant. 

Eduquem als infants en el consum de 

fruita diària amb el Taller de la Fruita a 

mig matí.  

Cada mes us fem arribar el menú amb 

l’ icona dels al. lergènics. També 

disponible a la nostra pàgina web.  

https://elscirerers.daubressols.cat/documents/

https://elscirerers.daubressols.cat/documents/


L’activitat física és molt important pel 

desenvolupament de l’infant. És per això que 

donem l’opció de poder realitzar un curs de 

piscina als infants que ja tinguin els 2 anys 

durant els mesos d’abril, maig i juny. 
Piscina



Donem espais a les famílies per 

a que participin en activitats 

formant part de la nostra escola 

i de l’educació conjunta. 

Families a l escola



Oferim propostes en les que els infants poden 

experimentar noves sensacions i possibilitats 

amb diferents materials naturals. 

Experimentem



  Psicomotricitat

Posem especial interès a l’hora de proposar l’activitat de psicomotricitat creant espais articulats i variats que conviden a 
comportaments intel·ligents d’exploracions, descobertes, iniciatives i col·laboracions. 



Oferim propostes en les que els 

infants poden experimentar noves 

sensacions i possibil itats amb 

diferents materials naturals.  

L’equip educatiu fem una representació 

(teatre, titelles, música,...) basat el el que 

s’està treballant.

Espectacles



A la nostra escola tenim un 

hort ecològic que cuiden el 

infants de 2-3 anys. És un 

espai on aprenen mitjançant 

les v i vènc ies d ir ectes 

exper imentant , tocant, 

sentint i observant els 

canvis propis que ofereix la 

natura. 

L hort
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