
Àrea d’Educació i Joventut

Benvolgudes famílies, 

Us donem la benvinguda a les Escoles Bressol Municipals d’Olot, obertes 
a les famílies i acollidores perquè l’estada dels vostres fills i filles sigui una 
experiència agradable i positiva. 

Les Escoles Bressol Municipals de la ciutat d’Olot (ubicades en quatre 
barris diferents) són centres públics de l’Ajuntament d’Olot gestionats per 
l’Àrea d’Educació i Joventut:

Escola Bressol Sant Miquel
Circumval·lació de Jaume I, 30
Tel. 972 27 91 39
llar.santmiquel@olot.cat

Escola Bressol Sant Pere Màrtir
C. Clavells, 1
Tel. 972 27 01 14
llar.santperemartir@olot.cat

Escola Bressol Les Fonts
Ronda de les Fonts, 25
Tel. 972 26 30 23
llar.lesfonts@olot.cat

Escola Bressol La Gredera del Morrot
Avda. del Morrot, 23
Tel. 972 26 71 51
llar.elmorrot@olot.cat

Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot
Avda. Sant Joan de les Abadesses, 20-22, baixos 
Tel. 972 27 00 49
educacio@olot.cat
ime.olot.cat 

Curs 2021-22

Amb el suport de:

“Els infants necessiten la llibertat i el 
temps per jugar. Jugar no és un luxe, 
és una necessitat”.
Kay Redfield Jamiso, 
psicòloga. 

Escoles Bressol
Municipals d’Olot



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

Les Escoles Bressol Municipals són un servei educatiu que acompanya els infants en 
el seu creixement, des de les 16 setmanes als 3 anys, i a les seves famílies. 

Els trets d’identitat que fomenten la tasca educativa de les EBMO són: 

- INFANT CAPAÇ: fomentem l’aprenentatge actiu de l’infant, potenciant la curiosi-
tat i la iniciativa a través del joc i la vida quotidiana. 

- ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA: donem resposta a les necessitats d’estima, 
d’afecte, de cura i d’interacció de cada infant. 

- ACOMPANYAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL: potenciem les 
capacitats personals de cada infant i la seva autonomia, amb seguretat afectiva, des 
d’una escolta atenta i una mirada respectuosa. 

- RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA: oferim a les famílies un entorn de confiança per a 
l’acompanyament en l’educació dels seus fills i filles. 

- TREBALL EN XARXA: ens coordinem les 4 escoles bressol municipals i l’Àrea 
d’Educació i Joventut, treballem amb professionals especialitzats (CDIAP, CASG, 
pediatria,...), amb la resta d’escoles bressol i les escoles del barri. 
 

EL JOC I LA VIDA QUOTIDIANA A LES ESCOLES BRESSOL 

El joc i la vida quotidiana són l’eix central de l’ambient educatiu i organitzen el dia a 
dia a l’escola bressol. 

El joc és una activitat vital de la infància. A través del joc l’infant es coneix a sí mateix, 
coneix els altres i el món que l’envolta. Oferim espais i materials pensats per a cobrir 
les necessitats de joc de cada infant, segons l’etapa evolutiva en la que es troben. 

Perquè l’infant aprengui i pugui construir els seus coneixements ha de tenir cobertes 
les necessitats d’afecte, de seguretat, d’alimentació, d’higiene i descans. Per això a 
l’escola bressol les educadores acompanyem els infants en cada un d’aquests 
moments donant resposta i temps a cada una de les seves necessitats. 

Valorem tots els moments de la vida quotidiana on l’infant és el protagonista de la 
seva pròpia acció, i on infant i adult creen un vincle de qualitat.

LES FAMÍLIES A LES ESCOLES BRESSOL 

Les famílies són un dels pilars fonamentals de l’escola, per això creem una relació 
estreta basada sobretot en la confiança, el respecte i el diàleg, per establir un bon 
vincle. 

Volem que les famílies visquin el dia a dia a l’escola, mantenint una relació diària, 
dialogant, participant en activitats, col·laborant en festes, etc.  

Durant l’estada de l’infant a l’escola, fem entrevistes individuals per intercanviar 
informacions sobre el vostre fill/a, una reunió a principi de curs, trobades en grup i 
festes de l’escola per fomentar la relació entre totes les famílies.

S’estableixen diferents formes de documentació per donar visibilitat a les experiències  
del dia a dia dins l’escola, ja sigui a les parets, en els diaris d’aula o en llibretes, per tal 
que totes les famílies coneguin tot allò que passa a l’escola quan ells no hi són. 

A l'apartat d'escoles bressol de la pàgina web: http://ime.olot.cat/escolesbressol/, 
hi ha tota la informació, i també notícies actualitzades referents a propostes i/o 
temes d’interès de l’etapa 0-3 anys, el projecte educatiu, un apartat de l'AFA 
(Associació de Famílies d'Alumnes), i molt més. 

S’utilitza una aplicació de mòbil, TokApp, per enviar informacions puntuals a les 
famílies. 

L’ACOLLIDA DELS INFANTS I DE LES SEVES FAMÍLIES 

L’entrada a l’escola bressol representa per als infants la primera separació del nucli 
familiar. És, per tant, un període ple de noves vivències tant per a ells, com per a les 
famílies i  per a les educadores. 

Des del primer dia s’estableixen petites estones de trobada entre l’infant, la família i 
les educadores per anar-se coneixent. Conèixer un espai que poc a poc es va conver-
tint en un espai de TOTS. 

Demanem a les famílies que durant aquest període passin una estona de temps a 
dins l’aula amb el seu fill o filla, per anar iniciant aquests vincles. A mesura que 
l’infant es va sentint segur a l’espai amb l’adult, es van allargant les estones de 
quedar-se a l’escola.

Recomanem que els infants assisteixin amb regularitat a l’escola. Si això no és possi-
ble, cal avisar les educadores amb anticipació.  

LA SALUT A LES ESCOLES BRESSOL 

És necessari un respecte cap a la salut i el benestar de l’infant malalt i de la resta 
d’infants de l’escola. 

Els infants no poden assistir a l’escola quan estan malalts i cal que hagin passat 
un mínim de 24 hores a casa sense cap símptoma de la malaltia abans de tornar a 
l’escola.

Si l’infant no es troba bé o es posa malalt, avisarem de seguida la família perquè el 
vingui a recollir el més aviat possible. 

En cas d’accident greu, s’avisarà immediatament els serveis d’urgència i la família. 

Per administrar medicaments als infants és necessari una autorització signada per les 
famílies i la recepta mèdica, en la qual s’indiqui la dosi i l’horari de subministrament. 
No es donarà cap antitèrmic. 

L’ALIMENTACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL

L’escola vetlla per l’equilibri i la varietat dels seus menús i per l’aprenentatge d’hàbits 
alimentaris saludables. Al web, hi trobareu els menús de cada mes. 

Una empresa de càtering ens porta el menjar diàriament, i les mateixes educadores 
acompanyen els infants durant els àpats i la migdiada.

S’ofereixen menús adaptats a la introducció d’aliments i a cada edat. Aquests 
aliments no es poden treure de l’escola, com tampoc no es poden portar aliments 
de casa. Es respecten les variants alimentàries per prescripció mèdica i/o creences 
religioses. Cal fer sol·licitud a l’escola. 

Les famílies dels infants que prenen biberó cal que portin la llet en pols o llet mater-
na i el biberó de casa. 

Els infants que utilitzen el servei de forma esporàdica o els que l’utilitzen de forma 
fixa, si un dia no es queden, han de comunicar-ho a l’escola abans de 2/4 de 10 h 
del matí. 

Per celebrar els aniversaris dels infants es farà una celebració interna a l’aula amb els 
companys-es i educadores del grup. No es pot portar cap producte alimentari de casa.

HORARIS, CALENDARI I PREUS DE LES ESCOLES BRESSOL

El curs és del 14 de setembre al 30 de juny. El calendari definitiu el trobareu al web 
a partir del mes de juliol. 

Forma de pagament: 
Les famílies reben dos rebuts, un de la quota d’estada i un del dinar i/o berenar: 

Quota estada: El curs consta de 10 quotes senceres de setembre a juny, que es 
cobren a principi de mes des de l’Àrea d’Educació i Joventut. Hi ha bonificacions 
segons la renda i altres conceptes, per això cal fer una sol·licitud a les oficines de 
l’Àrea. 

Quota menjador: El cobrament es fa des del Consell Comarcal de la Garrotxa per 
mesos vençuts. Inclou els dies assistits i  el descompte de les faltes avisades. No 
gaudeix de bonificacions.

L’horari de matí és obligatori. 

Per tal de poder adquirir uns bons hàbits i no interrompre la vida quotidiana de 
l’escola 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 les 5 h 

Per als nens que no es queden a dinar: 

SORTIDA AL MIGDIA: de 2/4 a 3/4 de 12 h
ENTRADA A LA TARDA i SORTIDA PER ALS QUI ES QUEDEN A DINAR: 
de 3/4 de 3 h a 3 h 

Si el nen/a ha d’anar al metge, es podrà incorporar a l’escola bressol fins a 2/4 de 
12 h 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, per això, en cas de no deixar-hi assistir el vostre fill/a, s’haurà de quedar a 
casa. És obligatori signar l’autorització i abonar les despeses corresponents, si n’hi ha. 

FALTA D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL

En el cas que un infant no pugui assistir a l'escola un dia o hagi de faltar durant un 
període curt de temps cal que la família ho comuniqui a la direcció del centre.

QUÈ CAL PORTAR A L’ESCOLA BRESSOL 

Per tal de treballar l’autonomia personal de l'infant, 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, amb goma per poder passar pel cap, que es quedaran a l’escola.  
- Un paquet de bolquers. 
- Un paquet de tovalloletes humides. 
- Una caixa de mocadors de paper d'un sol ús.
- Dues mudes completes de recanvi. 
- Un xumet per deixar a l’escola, si l’utilitza. 
- 1 llençol amb gomes, i un llençol o manta per abrigar, per als que es queden a fer 
la migdiada. 
- Objecte personal per dormir, si l'utilitza.
- 2 Tovalloles mida 50 cm x 90 cm (aprox), per fer el canvi de bolquers (nadons i 
mitjans)
- 1 got per beure aigua a l'aula.
- 2 fotografies mida carnet.
  
Material addicional lactants: 

- 1 Biberó i una tetina.
- Llet materna o llet en pols.

És important que tota la roba i material 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.

Tota la informació la trobareu al web: ime.olot.cat

Aquests horaris es poden veure afectats si continuen les mesures de la Covid-19.

Matrícula: 70€ anuals / material: 30 € anuals 
(pagaments únics anuals que no es retornen en cap cas).


