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INTRODUCCIÓ
L’Escola Bressol Municipal “Les Caliues” va ser creada l’any 2006; ofereix un
context educatiu per als infants de la ciutat. El conjunt d’experiències educatives de
l’escola promouen el desenvolupament, la socialització i l’aprenentatge de tots els
nens i nenes, en un marc acollidor i integrador. La qualitat educativa de l’escola
bressol està centrada a potenciar les capacitats de tots els infants.
El projecte educatiu té uns eixos bàsics de treball: l’educació és una tasca conjunta de
la família i de l’escola, la motivació i l’aprenentatge són indissociables, els valors
s’aprenen a partir de la vida quotidiana i la convivència, la cohesió social es promou i
es viu a partir de les xarxes de relacions i la cooperació amb l’entorn.
Des del principi l’escola ha estat gestionada per la cooperativa SUARA guanyadora
dels dos processos de contractació oberta que s’han dut a terme en aquest període.

QUINS SERVEIS OFERIM?
Per als nens i nenes de 4 mesos a 3 anys:
- Projectes educatius amb criteris pedagògics comuns.
- Atenció individualitzada.
- Espais i materials adequats a les seves necessitats amb un ambient
motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.
- Suport a l’autonomia.
- Convivència amb tota la comunitat educativa de l’escola per ajudar-los a
iniciar-se positivament en les primeres relacions socials.
- Servei de menjador amb cuina pròpia.
- Servei d’acollida.
- Assessorament professional psicopedagògic.
Per a les famílies:
-

Informació i assessorament sobre temes relacionats amb
l’educació dels nens i nenes.
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-

Espai de relació amb altres famílies.

-

Tallers i espais familiars oberts a totes les famílies del municipi.

-

Possibilitat de participar en l’escola i col·laborar-hi aportant
coneixements i habilitats amb l’AMPA.

-

Consell Escolar del Centre.

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’EBM es poden consultar a www.lagarriga.cat i,
específicament a, lescaliues.wordpress.com
on trobareu informació detallada de la dinàmica escolar així com de la documentació
necessària per a la inscripció dels nens i nenes .
També trobareu informació de les activitats portades a terme al facebook de l’escola
(Les Caliues La Garriga)

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?

1. Mantenir l’escola oberta a les famílies:
o

o
o

o
o
o
o

Facilitem l’entrada esglaonada d’infants i flexibilitat horària durant el
temps que duri l’adaptació al centre, acompanyats d’una persona adulta de
referència.
Oferim aules obertes durant les hores d’entrada i sortida dels infants,
per tal de poder traspassar la informació.
Obrim les escoles durant tot el curs a aquells familiars que vulguin
participar en les activitats dels infants durant l’estona que acordin amb el
personal educador.
Oferim un mínim de dues entrevistes amb les famílies.
Tenim un mínim de dues reunions anuals.
Donem informació mensual dels menús diaris.
Donem informació del que es fa a les escoles a través de cartelleres,
fotografies, web, tauletes digitals...

2. Oferir un horari complementari de 7,30 a 9 h i de 17 a 17.30 h.
3. Mantenir un sistema de valoració anual de satisfacció de les famílies
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 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?

-

Valoració setmanal (Direcció del servei)
Reunions mensuals i/o quan es valori (Direcció el servei amb
regidoria)
Reunions anuals pel tancament econòmic del curs amb Suara.
Enquesta de satisfacció a les famílies dels quals s’extreuen els
objectius del PAC.

ON SOM?
Adreça: c/ Sta Maria del Camí, 52
Telèfon: 937321185
Correu-e genèric: lescaliues@suara.coop
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 h a 12h i de 15 a 17h
RESPONSABLES
Responsable polític: Meritxell Coma i Vernet
Correu-e: mcoma@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Maria Francisco Buqueras
Correu-e: mfrancisco@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Trinitat Luzón (directora)
Correu-e: lescaliues@suara.coop

NORMATIVA APLICABLE
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