EBM GINESTA

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)
L’Escola bressol Ginesta està situada al Carrer Cinto Rius, 1‐3 de Sant Feliu de Llobregat
en el Barri de Mas Lluí.
Està construïda en una sola planta envoltada de zona enjardinada. Hi trobem sis
estances (aules) equipades per infants de 0‐3 anys, amb les corresponents zones pel
descans i la higiene i sortida directe als espais exteriors. Espais comuns com el
vestíbul, els passadissos i la sala d’usos múltiples. L’espai exterior està configurat per
dos jardins als dos extrems de l’escola i s’envolta l’escola amb un porxo. La cuina, la
bugaderia i el magatzem, la sala de direcció , la sala de mestres i el vestidor acaben de
constituir els espais de l’escola.
La funció de l’escola és l’atenció educativa a la primera infància des de una proposta
pública i de qualitat.
La bressol ofereix atenció a un total de 82 infants en col∙laboració amb les seves
famílies en tres grups d’edat:
‐
‐
‐

Un espai per lactants (4 mesos a 1 any)
Dos espais per caminants ( 1 a 2 anys)
Tres espais per a grans ( 2 a 3 anys)

El curs s’inicia al setembre i finalitza al juny oferint el servei opcional de casal d’estiu el
mes de juliol, així com els serveis de menjador, d’acolliment al matí i el de
permanència a la tarda.
TRETS D’IDENTITAT
Els trets identitat de l’escola parteixen del principi essencial:
“l’escola: un lloc per aprendre, créixer i ser feliç”
Aspirem a una escola democràtica, plural, solidària, formadora de dones i homes amb criteri,
integradora, oberta i arrelada, no sexista, respectuosa amb la diversitat, de qualitat i capaç
d’atendre i educar a l’infant, oferint, acompanyant i potenciant , des del respecte i la llibertat,
totes les seves possibilitats. Facilitant el desenvolupament de les capacitats que li permetin
créixer física, afectiva i intel∙lectualment.

Entenent el procés educatiu com una acció en la que participa tota la comunitat educativa:
infants, educadors/es, altres professionals i famílies amb voluntat de treball com a escola
integrada i compromesa amb el seu entorn natural i social que fomentarà actituds i accions
respectuosa amb la cura del medi a partir del treball específic amb les famílies i professionals.
L’escola és un centre educatiu català que té com a llengua vehicular el català i respecta la
llengua familiar de l’infant.
Mitjançant les festes populars, l’escola tracta d’aconseguir que des de petit/a, l’infant vagi
vivint i adquirint un coneixement de les tradicions i un arrelament al context sociocultural del
nostre país.
El model d’escola que perseguim es fonamenta en :
• El caràcter plenament educatiu de l'etapa d'educació infantil, oferint als infants un conjunt
d'experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.
• La concepció de l'infant competent, una persona amb drets i capacitats, curiositat i desitjos
d'aprendre. N'és el protagonista actiu i hi aporta els seus interessos, les seves emocions,
els seus coneixements i les experiències que viu en altres contextos.
• Un context on puguin manifestar els desitjos, les inquietuds, els interessos, les alegries i les
pors. Un context on imperin l'afecte i el respecte, on les nenes i els nens se sentin estimats
i valorats.
• El caràcter educatiu de la vida quotidiana en l’atenció i cura de les necessitats dels infants:
afecte, alimentació, higiene, descans, joc i seguretat.
• La corresponsabilitat de la família i l’escola en la cura i educació dels infants en un ambient
de confiança mútua.
• Escola oberta a la participació de les famílies
• L’acció educativa de qualitat de l'equip de professionals de l'escola. El model es fonamenta
en els següents eixos:

El nostre projecte educatiu rau en entendre l’escola com una xarxa de relacions entre tots els
que hi convivim: infants, famílies i mestres.
Entenem que l’infant és un esser competent al que cal respectar. Cada infant té la capacitat
de pensar, observar, participar, decidir, rebutjar, fer propostes i estimar. Estableix vincles
afectius i relacions diverses per esdevenir un esser autònom.

Cada nen i cada nena és protagonista del seu aprenentatge i l’anirà construint a través de les
seves experiències, tot incorporant actituds i habilitats socials per a la convivència.
L’escola assoleix la seva tasca educativa des de l’estima i el respecte als nens i nenes dipositant
les màximes expectatives en cada un d’ells creien en les seves capacitats i compartint amb les
famílies la responsabilitat de transmetre els valors fonamentals de responsabilitat, sinceritat,
autoestima i amistat.
L’equip educatiu ofereix l’acompanyament dels infants en la seva llibertat davant de situacions
en les que haurà de triar i resoldre conflictes, tot estimulant actituds positives en el seu dia a
dia. Procurem una atenció el més individualitzada possible a cada infant.
La vida quotidiana és l’eix que facilita les vivències a l’infant : relacionant‐se, coneixent i
coneixent‐se. A partir dels diferents moments del dia es fan les propostes que ajuden al nen i
nena a satisfer les seves necessitats bàsiques acceptant i valorant les seves iniciatives.
L´infant desenvolupa les seves capacitats motrius, cognitives i afectives a través de
l’experiència, el joc i la relació.
Donem valor a cada procés. La natura, les diferents estacions de l’any i l’entorn social més
proper ens ofereix en cada moment la proposta més adient. Aprofitant també, materials que
podem reciclar.
Vetllem pel benestar de l´infant assegurant una relació personal afectiva amb les persones que
en tenen cura, oferint‐li seguretat i generant confiança.

