


Motius per assistir a l’escola
bressol municipal

- L’infant és el protagonista de les seves descobertes i 

dels seus aprenentatge.

- L’escola facilita la creació de vincles afectius i de 

coneixença entre els infants, entre els infants i els 

adults i entre els adults.

- L’infant trobarà espais creats a partir de les seves 

necessitats, que facilitin el seu desenvolupament 

integral.

- L’escola ofereix un entorn tranquil, harmònic on l’infant 

es senti respectat. 



Aules

EBM El Coral té una capacitat total de 53 places amb la 
següent distribució:

AULES

1 aula per infants de 1 a 2 anys

2 aules per infants de 2 a 3 anys

PLACES PER AULA

13 

20



Professionals

L’equip educatiu de l’escola està format per:

3 educadores tutores
1 educadora de suport d’aula
1 direcció



Principis d’actuació

Respecta i parteix 
dels interessos i 
inquietuds dels 
infants i les seves 
famílies

Estimula i 
acompanya els 
infants en el 
desenvolupament de 
les seves capacitats

Educa en valors per 
entendre i respectar
la diferència i la 
diversitat



Principis d’actuació

Escola oberta, 
familiar, acollidora, 
plural, participativa...

Té com a llengua 
pròpia el català

Importància al desenvolupament integral de 
l’infant a partir de les rutines, el joc,
l’observació, l’experimentació i la comunicació



Metodologia



Activitats



Activitats



Horaris

L’escola està oberta de 8 a 17 h.

Franges de 5 hores:

- Matí de 8.00 a 13.00 h (opció fins a les 15.00 h amb servei 

de dinar i descans).

- Matí/tarda de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Horari d’acollides:

- Matí: de 8.00 a 9.00 h

- Migdia: de 12.00 a 13.00 h

Horari de descans:
De 13.00 a 15.00 h



Calendari escolar

- Inici de curs: setembre

- Fi de curs: juliol

- 11 mesos d’obertura escolar

- Període d’adaptació:

• Primers dies de setembre

• Grups reduïts

• Suport especial a les aules



Per a més informació

93 714 37 15

https://ebmelcoral.wordpress.com/

@EBMElCoral




