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El model de les escoles bressol municipals de 
Parets

Les escoles bressol municipals són escoles 
d’educació respectuoses amb l’infant i amb el seu 
procés d’aprenentatge i de desenvolupament.

Són escoles actives. Parteixen d’una intencio-
nalitat educativa i a través de la manipulació, 
l’experimentació i la creativitat es faciliten les 
condicions per assolir aprenentatges significa-
tius i perdurables.

Són escoles obertes i participatives on es consi-
dera bàsica la relació família-escola.



Què és l’escola bressol? 

L’escola bressol és un centre educatiu que atén 
els infants des de les 16 setmanes fins als 3 anys. 
ofereix un entorn adequat perquè puguin desen-
volupar les seves capacitats i interessos i satis-
fer, alhora, les necessitats pròpies de l’edat. Tot 
plegat, en un ambient ric en estímuls diversos i 
on l’infant se senti estimat, acollit, segur i valorat.

Com són les escoles bressol municipals de 
Parets

Serveis educatius municipals de caràcter pú-
blic, i de gestió directa, oberts a tots els infants 
del poble. Centres autoritzats pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Escoles catalanes, arrelades al país, al poble de 
Parets i a les tradicions, als costums i al folklore 
propis de la nostra cultura.

Obertes a la diversitat cultural de les famílies que 
s’hi acullen i a la seva participació.

Laiques i pluralistes. Integradores, compensa-
tòries, que ofereixen igualtat d’oportunitats, res-
ponent al dret que tenen tots els nens a l’educació.

Generadores d’aprenentatge en què l’infant és el 

centre de la pròpia activitat educativa.

Potenciadores de valors com el respecte a l’altre, 
al material i al medi, la tolerància, l’estètica, 
l’ordre, la cooperació, la responsabilitat, la soli-
daritat i l’afecte entre infants i adults.

Formadores d’estudiants en pràctiques i tècnics 
de grau superior d’Educació Infantil. Les esco-
les tenen dissenyats un pla d’acollida i un pla 
de treball que faciliten l’estada dels estudiants a 
l’escola.



Quins serveis ofereixen

Servei d’acollida al matí

És un servei pensat per a que els infants puguin 
arribar a l’escola abans de l’horari lectiu. Per tant, 
ajuda a fer compatibles els horaris laborals amb 
els escolars.

Es considerarà un usuari fix del servei d’acollida 
al matí aquell que en faci ús 11 dies o més al mes.

La facturació del servei es portarà a terme per dia 
utilitzat.

L’esmorzar és de 7.30 a 8 h i de 8 a 8.45 h. S’ofereix 
un servei d’atenció i joc als infants. De 8.45 a 9 h 
la porta de l’escola romandrà tancada per motius 
d’organització.

D’esmorzar, a l’escola tenim un menú per als in-
fants de 16 setmanes a 1 any que consisteix en 
biberons de Nidina 1 o Nidina 2 i cereals amb i 
sense gluten elaborats amb aigua embotellada. 
Si algun infant pren una llet diferent, la família 
pot portar aquesta llet a l’escola amb el seu envàs 
d’origen precintat i assumint el cost de la ma-
teixa.
Per als més grans tenim làctics, cereals, galetes, 
pa torrat i fruita que els donem rotativament. No 
s’acceptaran demandes de llets especials ni es 
poden portar de casa.

Qualsevol variació de la dieta ha d’estar prescrita 
pel pediatre o especialista corresponent (diabe-
tis, celíacs, al·lèrgies...).



Servei de menjador

Les tres escoles bressol disposen del servei op-
cional de menjador amb cuina pròpia.

La facturació del servei es portarà a terme per dia 
utilitzat.

S’aplicarà el preu d’usuari fix del servei de men-
jador a aquell que en faci ús un mínim de vuit 
dies al mes.

Per als dinars, cal avisar abans de les 9.30 h. A 
partir d’aquesta hora no es pot sol·licitar el servei 
de menjador. Si heu de venir més tard (per anar 
al metge, tràmits,...) truqueu a l’escola de les 9 a 
les 9.30 h. Un infant que torna a l’escola al mig-
dia (del metge, tràmits,...) pot fer ús del servei de 
menjador si arriba abans de les 12 hores.

A l’escola hi ha 2 menús bàsics. Menú de lactants 
fins a l’any (triturat), menú d’1 a 3 anys (basal). Al 
llarg del curs els canvis d’un menú a l’altre són 
graduals i es comentaran amb la família per tal de 
fer el canvi conjuntament, sempre que sigui pos-
sible. Això inclou també els berenars. Els infants 
de 18 mesos ja no menjaran triturat, exceptuant 
aquells casos que per prescripció mèdica ho re-
quereixin.

Qualsevol variació de la dieta ha d’estar prescrita 

pel pediatre o especialista corresponent (diabetis, 
celíacs, al·lèrgies...) No s’acceptaran variacions de 
marques de iogurt, llets especials, etc. Fins a l’any 
se servirà aigua embotellada.

A partir del tercer dia de dieta astringent o laxant 
es demanarà paper del pediatre que ho justifiqui.



Atenció psicopedagògica: CDIAP i EAP

Comptem amb l’assessorament psicopedagògic 
del CDIAP de Parets del Vallès i de l’EAP.

El CDIAP Spai Tr3s és un servei amb un equip 
multidisciplinar format per diferents professio-
nals especialitzats en desenvolupament infantil. 
En el CDIAP es treballa en equip en un enfoca-
ment global de l’infant i de la seva família.

Treballem en xarxa amb els diferents professio-
nals vinculats a l’atenció a la infància tant del 
municipi com de la comarca.

Les professionals d’aquest servei fan visites pre-
ventives i de detecció a les escoles bressol muni-
cipals una vegada al mes, com a mínim.

L’EAP són equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògic del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat que donen suport al professorat 
i als centres educatius en la resposta a la diversi-
tat de l’alumnat i en relació als alumnes que pre-
senten necessitats educatives especials, així com 
a les seves famílies.



Quin horari fem

De 8.45 a 9 h la porta romandrà tancada per mo-
tius d’organització
 
Sigueu puntuals a les entrades i les sortides. No 
vingueu a buscar les vostres filles i els vostres 
fills més tard de les 12 h ni de les 17 h.

Horari durant el període d’adaptació 

La vida escolar s’inicia amb un procés d’adaptació 
que ajuda l’infant a sentir-se segur i a conèixer, a 
poc a poc, els nous espais, els companys/es i els 
adults de l’escola.
Durant aquests dies hi ha un horari especial 
d’adaptació, més reduït, que cal parlar amb cada 
mestra. Els alumnes nous inicien el curs un dia 
més tard que els que ja han anat a l’escola altres 
cursos.

Horari escolar de 9 a 12 h (esmorzar a casa) de 15 a 17 h

Entrades de 9 a 9.30 h de 15 a 15.15 h

Sortides d’11.40 a 12 h de 16.40 a 17 h

Horari menjador de 12 a 15 h 

Servei de matins de 7.30 a 8.45 h 



Calendari

El curs s’inicia al setembre. Els infants comen-
cen el dia que marca el calendari escolar de la 
Generalitat. Prèviament, els equips educatius 
disposen dels primers dies de mes per tasques 
d’organització, planificació, entrevistes...
El curs acaba la primera quinzena de juliol.
Tant les vacances de Nadal, les de Setmana Santa 
com els dies de lliure disposició, es fan com a la 
resta d’escoles del municipi.

Jornada única juny-juliol

Durant aquests dies l’horari escolar és de 9 a 12 h. 
Els infants que es queden a dinar poden estar al 
centre fins a les 15 h.
El servei de matins funciona igual.

*L’escola lliurarà a principi de curs el calendari 
degudament actualitzat i amb dates concretes.



Quin personal atén els infants? 

L’equip educatiu de l’escola està format per mes-
tres, tècniques d’educació infantil i una coordi-
nadora, totes titulades, que formen l’equip do-
cent. 

El seu objectiu principal és acompanyar respec-
tuosament els infants en els seus propis proces-
sos d’aprenentatge.

El personal de cuina procurarà oferir, al llarg del 
curs, uns àpats equilibrats i adaptats a cada edat 
fets a l’escola.

El personal de neteja s’encarregarà que es gau-
deixi sempre d’una escola neta.

La família és benvinguda a l’escola 

Qualsevol contacte és bo, a les reunions, quan lle-
giu els informes, quan vingueu a les entrevistes 
o quan mireu els reculls fotogràfics... i, de ma-
nera habitual, tant a l’entrada com a la sortida. A 
l’escola es valora molt el fet que entreu i parleu 
amb la mestra de cada infant.

És important que tots els que intervenim en 
l’educació d’un infant estiguem d’acord en la ma-
nera de fer; en parlem i ho fem plegats.



Festes populars i aniversaris 

A l’escola ens agrada celebrar tant les festes del 
nostre folklore i cultura (castanyada, Nadal, car-
nestoltes, Sant Jordi...) com altres de més lúdiques 
(aniversaris, festa de final de curs...)
En cap cas es donen bosses de llaminadures ni 
regals de cap mena. Tampoc es lliuraran invita-
cions per festes a fora de l’escola.

Sortides

Les sortides formen part de les propostes educa-
tives del centre (sortides pel poble, a la granja, al 
bosc... ).

Els pares que lliurement decideixin no apuntar 
els seus fills a les activitats que es realitzen fora 
de l’escola bressol, no poden portar aquest dia 
l’infant a l’escola.

Els dies de sortida fora de Parets, es recolliran els 
infants a les 16 h.



Normes de l’escola 

Aquí teniu algunes normes de fàcil compliment 
que fan que la vida a l’escola sigui ordenada i se-
gura.

Normes de funcionament

Entrades i sortides: no es donarà cap infant a per-
sones desconegudes o no autoritzades. L’entrada 
al centre després dels horaris establerts s’accepta 
només en casos excepcionals i previ avís. Per tal 
de respectar les dinàmiques d’escola i interferir 
el mínim possible en el joc dels infants us dema-
nem que respecteu els horaris d’entrada i sortida. 
Us agrairem que tanqueu les portes, les baranes i 
els baldons.
Un cop heu recollit els infants en sou plenament 
responsables.
Si veniu al centre amb menors aliens a l’escola, 
aquests restaran sota la vostra supervisió i res-
ponsabilitat.
A partir de les 17 hores no es pot quedar cap in-
fant ni cap familiar al centre.

S’aconsella que els infants no portin objectes (jo-
guines, joies, gomes, pinces del cabell...) ja que en 
cas de pèrdua l’escola no se’n farà responsable. 
Cal tenir present que les peces petites poden ser 
un perill per als infants.

Tota la roba i objectes (xumets, biberons,...) de 

l’infant hauran d’anar marcats amb el nom.

A l’escola no es poden menjar llaminadures (ca-
ramels, piruletes...).

Es recomana assistir a les convocatòries indivi-
duals o col·lectives dels professors, tutors o altres 
òrgans de l’escola, per tractar els assumptes rela-
cionats amb l’educació dels infants.

Cal tenir cura de la higiene personal del vos-
tre fill/a i que dugui roba adequada per venir a 
l’escola,  que li permeti moure’s amb comoditat i 
faciliti la seva autonomia.

Comunicar a l’escola si el seu/seva fill/filla pateix 
malalties infecto-contagioses i parasitàries.

Justificar adequadament, si escau, les absències 
del vostre fill/a a l’escola.

Facilitar que els infants tinguin els recursos 
adients per portar a terme el dia a dia a l’escola 
(mudes, bolquers, biberons, xumets,...) Controleu 
que els abrics, les tovalloles... portin la beta per 
penjar i el nom per poder mantenir l’ordre en els 
penjadors i facilitar els canvis en cas de pèrdua. 

Feu ús de l’agenda, les cartelleres i les circulars en 
general ja que són el vehicle de comunicació dels 
mestres amb les famílies. Llegiu amb atenció les 
informacions que us arriben des de l’escola, és un 
vehicle més de comunicació de tot allò que afecta 
directament als vostres infants.

Notifiqueu a direcció, en el moment que es pro-



dueixin, els canvis de domicili, telèfons, comptes 
corrents o altres dades d’interès pel centre per 
evitar rebuts retornats, trucades perdudes i co-
rreu retornat.

Es demana a les famílies que deixen els cotxets 
a l’escola que els endrecin al seu lloc, plegats, si 
és necessari, i marcats amb el nom. L’escola no es 
fa responsable dels cotxets ni dels objectes que hi 
deixeu.

Normes administratives 

El curs consta d’onze quotes l’any. Per donar-se 
de baixa de l’escola bressol, s’ha de sol·licitar per 
escrit i es farà efectiva un mes després de la data 
de sol·licitud. Malgrat això, i com que l’escolaritat 
anual està distribuïda en onze mensualitats, no 
s’accepten baixes durant el mes de juny de l’any 
en curs.

A principi de mes es passen els rebuts d’escolaritat 
del mes anterior i els de menjador i de matiners 
es passen a principis del mes següent.
Quan l’infant no pugui assistir a l’escola durant 
un temps, pels motius que sigui, s’ha de comu-
nicar. Després de dos mesos sense justificar-ne 
l’absència, es valorarà la tramitació de la baixa.

Normes sanitàries

Cal que tingueu present que al llarg del curs 

és molt probable que el vostre fill o filla es posi 
malalt més d’un cop i per tant és bo tenir una so-
lució prevista.

Quan estigui malalt o tingui febre, s’ha de quedar 
a casa, tant per ell mateix, com també per no con-
tagiar els seus companys.
No el podeu portar a l’escola (si és a l’escola us 
trucaran perquè el passeu a buscar) si presenta 
algun dels símptomes que apareixen al quadre de 
les planes següents.



Malaltia Símptomes Període de no-assistència

FEBRE 37’5 graus o més de febre Si l’infant marxa de l’escola amb febre,   
  l’endemà no pot venir. Podrà tornar des  
  prés de 24 h sense febre i sense antitèr  
  mics.

DIARREES LÍQUIDES Deposicions líquides Si l’infant marxa de l’escola amb diarrea  
  abundant l’endemà no pot venir. No pot  
  tornar fins que s’hagin normalitzat les   
  deposicions.

CUCS Aparició de cucs a les 
 deposicions. 

VARICEL·LA Aparició de petites 
 vesícules per tot el cos 
 que produeixen picor. 

EXANTEMA VÍRIC 
(BOCA-MÀ-PEU)  

ESTOMATITIS AFTOSA  No pot tornar a l’escola mentre presenti  
  febre o lesions obertes.

Fins 24 hores que s’hagi fet el tractament

L’infant no pot tornar a l’escola fins que se 
li assequin totalment les lesions (entre 6 i 
8 dies)

No pot tornar l’escola mentre 
presenti febre o lesions obertes

Llagues a la boca

Vesícules a la zona de 
boca, mà i peu



Malaltia Símptomes Període de no-assistència

POLLS Polls Si l’infant té polls se n’ha d’informar a   
  l’escola. És recomanable que tot alumne   
  afectat no assisteixi a l’escola fins que   
  no sigui sotmès al tractament. S’entén per  
  tractament l’aplicació de loció o crema i   
  l’eliminació de les llémenes; durant la set 
  mana posterior, cada dia s’ha de revisar el  
  cabell i anar traient les llémenes que hi   
  hagin pogut quedar.

CONJUNTIVITIS Conjuntiva vermella i/o 
 secrecions blanques o 
 grogues, parpelles 
 enganxades al matí i dolor 
 o vermellor a la zona que
 envolta l’ull. 

MICOSI Muguet. Fongs a la boca... Fins a 24 h després d’haver iniciat el 
  tractament.

IMPETIGEN CONTAGIÓS Aparició de lesions a la pell, 
 en forma de butllofes que es 
 trenquen amb facilitat 
 deixant una zona 
 vermellosa inflamada que 
 es cobreix d’una crosta 
 groguenca. 

Fins a 24 h després d’haver 
iniciat el tractament.

Fins a 48 hores desprès de 
l’inici del tractament antibiòtic.



L’exclusió de nens malalts es recomana quan po-
tencialment pot reduir les probabilitats d’aparició 
de casos secundaris.
En general, els nens no s’han d’excloure de l’escola 
per malalties banals, llevat què es doni alguna de 
les següents condicions:
La malaltia impedeix que l’alumne dugui a terme 
les seves activitats amb normalitat.
La malaltia requereix més atencions de les que els 
responsables a càrrec de l’alumne poden donar-
li, reduint l’atenció envers la resta d’alumnes.
El nen presenta: febre, letargia, irritabilitat, plora 
constantment, respira amb dificultat o altres sig-
nes que evidenciïn una malaltia greu.
Presenta exantema amb febre o canvis de com-
portament i el metge no ha determinat que no es 
tracta d’una malaltia infecciosa.

Sempre que estigui malalt i no vagi a l’escola us 
agrairem que truqueu per informar-ne a la mes-
tra.

Davant la persistència prolongada de símptomes 
no esmentats, l’escola bressol us pot demanar un 
informe del pediatre, en el qual ha de constar el 
diagnòstic i la garantia que no es contagia.

A l’escola no es donen medicaments de cap mena 
sense recepta d’un pediatre col·legiat (on consti 
durada, dosi, nom de l’infant i autorització co-
rresponent) i sempre que sigui imprescindible 

administrar-lo en horari lectiu.

Tots aquells tractaments homeopàtics, que tenen 
un horari més flexible, s’hauran de donar a casa.

A l’escola no es recullen mostres de l’infant per 
ser analitzades.

Les polseres representen un perill especial a 
l’escola bressol  ja que els infants les poden llepar, 
empassar-se alguna peça...
És per això que nens i nenes no poden portar a 
l’escola cap polsera i/o pegats antimosquits.

Us recomanem que escolliu un repel·lent que pu-
gueu posar a casa abans de venir a l’escola.

Per protegir-se del sol els infants sempre han 
de dur samarretes i altres peces corporals quan 
estiguin a l’exterior fins i tot si ho fan a l’ombra 
(per exemple: samarretes de cotó no ajustades) 
i s’han d’emprar gorres amb visera frontal, que 
projectin ombra sobre la part alta de la cara. Les 
cremes de protecció solar no actuen immediata-
ment; per tant, s’hauria d’evitar l’exposició al sol 
fins al cap de 20 / 30 minuts d’haver-li aplicat el 
protector (és per això que s’ha d’aplicar abans de 
sortir de casa). A més, els protectors solars con-
tenen substàncies químiques que poden ser pe-
rilloses per un mateix i per als altres infants. Si és 
necessari posar-li el protector a l’escola, per raó 



mèdica, haureu de portar la prescripció del metge 
que així ho indiqui.

A l’escola no es pot consumir, en horari escolar, 
cap aliment d’elaboració casolana. Per tant, si per 
l’aniversari del vostre fill/a voleu  portar un pas-
tís, pasta dolça, entrepans, etc., haurà de ser d’un 
comerç i/o botiga.

L’escola en guardarà una mostra per si hi hagués 
qualsevol tipus d’incidència.

Us recomanem que guardeu el tiquet de compra, 
per si cal demanar responsabilitats.



EBM EL CIRERER
Onze de Setembre, 134
93 562 51 75
elcirerer@parets.cat
Web: elcirerer.parets.cat

EBM EL GARGOT
Prat de la Riba, 32
93 562 20 05
elgargot@parets.cat
Web: elgargot.parets.cat

EBM LA CUNA
Ponent, 2-4
93 562 49 54
lacuna@parets.cat
Web: lacuna.parets.cat


