
QUÈ SÓN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT (EBMO): 

Les escoles bressol municipals som un servei educatiu que, juntament amb les 
famílies, treballem per al desenvolupament harmònic dels infants de 0 a 3 anys, en 
un ambient de confiança i seguretat. 

Creiem en un infant actiu i disposat a descobrir, experimentar i aprendre, i vetllem 
pel seu creixement acompanyant-lo, observant-lo i creient en les seves possibilitats 
perquè al final de l’Escola Bressol siguin infants capaços, autònoms i feliços. 

OFERIM A L’INFANT
Una atenció individualitzada a les seves necessitats d’afecte, d’interacció, de joc, 
d’autonomia, i físiques, entre altres de més particulars. El benestar físic i emocional 
és essencial per a l’aprenentatge. 

OFERIM UN ENTORN
Un espai i materials adequats a les seves necessitats bàsiques, la satisfacció de les 
quals no només afecta directament les possibilitats de créixer i madurar, sinó que 
també repercuteix en aspectes tan importants com l’autoestima o les mateixes 
possibilitats d’aprendre. 

OFERIM ALS PARES I MARES
Un suport en l’educació dels vostres fills/es, un espai de relació i intercanvi amb 
l’equip de professionals i amb la resta de famílies. 

Basem el treball en el Projecte educatiu de centre, document que recull els trets 
d’identitat, els objectius pedagògics, el funcionament i l’organització de les escoles 
bressol, i que podeu consultar al web si és del vostre interès. 

LA VIDA QUOTIDIANA A LES ESCOLES BRESSOL

Les activitats a l’escola giren a l’entorn de l’adquisició d’hàbits i rutines que faciliten 
el desenvolupament i autonomia personal dels infants i organitzen el temps a 
l’escola. 

Les propostes educatives i l’organització dels espais estan planificats per tal de moti-
var i fomentar els aprenentatges dels infants, ens les diferents àrees: descoberta 
d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn, i la comunicació i els 
llenguatges. 

Les àrees s’interrelacionen creant uns espais d’aprenentatge globalitzats on es 
contribueix al desenvolupament integral dels infants, i se’ls acosta a la interpretació 
del món, donant significat i facilitant-ne la participació activa. 

EQUIP EDUCATIU

Cada una de les nostres escoles bressol compta amb un equip educatiu format per 
la directora, les educadores tutores d’aula, les educadores de suport i el personal no 
docent responsable de diferents serveis, que treballa per l’educació dels vostres 
infants. 

LES FAMÍLIES A LES ESCOLES BRESSOL 

Vetllem per la qualitat de l’educació dels 0-3 anys, i per això pensem que és indis-
pensable el diàleg, la participació, la col·laboració i el consens entre les famílies i les 
educadores. 

A principi de curs s’estableix una entrevista amb l’educadora responsable de l’infant.  

En aquesta primera trobada s’intercanvien informacions per conèixer l’infant, la seva 
família i el seu entorn. S’exposa el funcionament i la tasca de l’escola bressol. A més 
a més, s’aprofita perquè tots els pares portin totes les coses que el nen/a necessita 
per començar a l’escola. 

Una vegada iniciat el curs, es fa una reunió amb tots els pares per explicar-los el 
projecte i la metodologia que se segueix a l’escola i el que es treballa més concreta-
ment a cada grup. Al llarg del curs, tant els pares com les educadores poden concer-
tar entrevistes individuals sempre que ho creguin oportú. 

EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ 

L’entrada a l’escola bressol representa per a la majoria dels nens i nenes la primera 
separació del nucli familiar. Això pot ser un motiu de preocupació tant per pares i 
mares com per als infants.

A l’inici de curs es pacta un horari amb l’educadora adaptat a les necessitats dels 
infants. És aconsellable mantenir aquest horari durant els dies que ho necessiti 
l’infant per tal d’afavorir tot el període d’adaptació. 

Alguns suggeriments i pautes d’actuació que poden ajudar són: 

> Abans de començar, intentar seguir els horaris d’alimentació i descans de l’escola. 
> No enganyar mai l’infant i explicar-li què passa amb raonaments senzills. 
> Fer un horari curt durant els primers dies i assistir a l’escola amb regularitat. 
> Fer els acomiadaments curts, decidits i ràpids. 
> Transmetre seguretat a l’infant. 
> Ser puntual a l’hora de recollir-lo a la sortida. 
> Fer els mínims canvis possibles a casa. 

Una vegada acabat el període d’adaptació, recomanem que el nen/a assisteixi amb 
regularitat a l’escola. Si això no és possible, cal avisar amb anticipació a les educado-
res. 

LA SALUT A LES ESCOLES BRESSOL 

Per evitar contagis, ELS NENS I NENES MALALTS S’HAN DE QUEDAR A CASA, 
fins que s’hagin recuperat completament. És necessari un respecte cap a la salut i 
el benestar de l’infant malalt i de la resta d’infants. Si el nen/a no es troba bé, 
avisarem els pares. En cas d’accident greu, s’avisarà immediatament els serveis 
d’urgència i la família. 

Administració de medicació a l’escola bressol: 

> No es donarà cap medicació a l’escola sense la recepta mèdica i la corresponent 
autorització paterna o materna on consti el nom del medicament, les dosis i l’horari 
de subministrament. Millor que la medicació la prengui a casa. 
> Quan el nen/a tingui febre, es trucarà a la família perquè el vinguin a recollir. No 
es donarà cap antitèrmic. 

Per a qualsevol dubte relacionat amb la salut, es pot consultar la CARPETA DE SALUT 
que hi ha a cada centre. 

L’ALIMENTACIÓ  A LES ESCOLES BRESSOL

Tots sabem la importància que té l’alimentació dels infants en aquesta edat, per 
l’aprenentatge d’hàbits alimentaris saludables. És per això que l’escola vetlla 
per l’equilibri i la varietat dels seus menús. Al web trobareu els menús de cada mes.  

A l’escola donem a l’acte del menjar la mateixa importància que altres moments 
educatius, d’aprenentatge i de joc. L’infant aprendrà a menjar sol, a seure correcta-
ment, a utilitzar els estris, a compartir taula i a respectar el menjar.

En cas que el vostre fill/a es quedi a dinar a l’escola de forma esporàdica, cal avisar 
l’educadora abans de 2/4 de 10 del matí. L’import es carregarà en el proper rebut. 

Si el vostre fill/a es queda diàriament a menjador, cal avisar el dia que no es quedi,  
també abans de 2/4 de 10 h. 

Per tal de garantir que es compleixin les condicions higienicosanitàries previstes a la 
normativa vigent del Departament de Sanitat, no es donarà cap aliment elaborat a 
casa (només en casos justificats mèdicament). 

Per celebrar sants o aniversaris dels infants es farà una celebració interna a l’aula 
amb els companys i educadores del grup. No cal portar res de casa. 

HORARIS, CALENDARI I PREUS DE LES ESCOLES BRESSOL

El curs escolar de les escoles bressol és de setembre a juliol.

Per sol·licitar una bonificació cal posar-se en contacte amb l’IME.

L’horari de matí és obligatori. 

Per tal de poder adquirir uns bons hàbits socials i no interrompre les activitats que 
s’organitzin a l’aula s’han de respectar els horaris següents: 

ENTRADA AL MATÍ: de 3/4 de 8 a 2/4 de 10 h.
SORTIDA A LA TARDA: de 2/4 de 5 a 1/4 de 6 h. 

Per als nens que no es queden a dinar:

SORTIDA AL MIGDIA: de 2/4 de 12 a les 12 h.
ENTRADA A LA TARDA: a partir de 3/4 de 3 h.

Si el nen/a ha d’anar al metge, es podrà incorporar a l’escola bressol fins a les 12 del 
migdia. A partir d’aquesta hora no podrà fer-ho fins a 3/4 de 3 de la tarda.  

SORTIDES 

Les sortides i excursions que s’organitzen a l’escola entren dins la programació peda-
gògica. És de caràcter obligatori signar les autoritzacions pertinents i abonar les 
despeses que corresponen. 

FALTA D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL

Quan un infant no pugui assistir temporalment a l’escola, els pares hauran d’avisar 
l’educadora corresponent. Quan l’alumne falti 15 dies seguits sense justificar, 
s’avisarà la família perquè justifiqui l’absència. 

QUÈ CAL PORTAR A L’ESCOLA BRESSOL 

Per tal de treballar l’autonomia personal del nen/a cal que porti roba còmoda i fàcil 
de posar i treure. Facilitem així els canvis de bolquers i que puguin anar lliurement al 
lavabo quan són més grans. 

La primera setmana de setembre cal portar aquest material a l’escola: 

> 4 pitets que es quedaran a l’escola. Preferentment amb goma per poder passar pel 
cap. 
> Un paquet de bolquers. 
> Un paquet de tovalloletes humides. 
> Dues mudes completes de recanvi. 
> Un jersei o jaqueta per sortir al pati. 
> Un xumet per deixar a l’escola, si l’utilitzen. 
> Llençols, per als que es queden a fer la migdiada.
> 1 got de vidre per beure aigua a l’aula. 
> 2 fotografies mida carnet.

Material addicional lactants: 

> Biberó. 
> Objecte personal per dormir, si l’utilitza. 

És important que tota la roba que entri a l’escola vagi marcada amb el nom complet, 
per evitar pèrdues. Les peces de penjar han de dur una beta al coll (jaquetes, jerseis 
del pati....). 



Institut Municipal d’Educació i Joventut

Escoles Bressol
Municipals d’Olot

Benvolgudes famílies, 

Teniu a les vostres mans un document informatiu 
sobre les escoles bressol municipals d’Olot i el treball 
que portem a terme per tal que l’estada dels infants 
sigui el màxim d’agradable i positiva. 

LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Les escoles bressol municipals de la ciutat d’Olot 
(ubicades en quatre barris diferents) són centres pú-
blics que depenen de l’Ajuntament d’Olot gestionats 
per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IME):

Escola Bressol de Sant Miquel
C. Circumvalació de Jaume I, s/n
tel. 972 26 57 66

Escola Bressol Sant Pere Màrtir
C. Clavells, 1
tel. 972 27 01 14

Escola Bressol Les Fonts
Ronda de les Fonts, 25
tel. 972 26 30 23

Escola Bressol La Gredera El Morrot
Avda. del Morrot, s/n
tel. 972 26 71 51

IME
Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot
Avda. de Sant Joan de les Abadesses, 20-22, baixos 
tel. 972 27 00 49
ime@olot.cat
http://ime.olot.cat
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Dates matrícules

Amb el suport de:

INFANTS QUE VAN A LES ESCOLES BRESSOL

Infants nascuts els anys següents:  

2014: infantil 2
2015: infantil 1
2016: infantil 0 

> Per inscriure un infant per primera vegada a una escola 
bressol, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici 
del curs escolar. 

> Les escoles poden admetre alumnes un cop començat el 
curs, sempre que tinguin com a mínim 16 setmanes.

> La sol·licitud de preinscripció i matricula l’ha de fer el pare, 
mare o tutor/a legal de l’infant. També la pot presentar una 
altra persona sempre que aporti l'original i fotocòpia de tota 
la documentació necessària per al tràmit.

CALENDARI PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES

> Període de preinscripcions: 
   del 2 al 13 de maig

   - del 2 al 13 de maig per internet: 
   www.olot.cat / ime.olot.cat

   - del 4 al 13 de maig a l’OAC: 
   Oficina d’Atenció al Ciutadà

> Publicació de la llista de preinscripcions amb la puntuació 
provisional: 23 de maig.

> Termini per presentar una reclamació: 24, 25 i 26 de maig.
 
> Sorteig del número de desempat: 30 de maig, a les 10h a 
l’IME.

> Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la 
puntuació definitiva, dels infants admesos, i, si escau, de la 
llista d’espera: 3 de juny.

> Període de matrícula: 
   del 6 al 10 de juny a l’IME: de 9 a 14h, 
   de dilluns a divendres


