ELS GALAMONS
Escola Bressol
Municipal de Teià

*Pendent de les noves mesures pel curs 2021-21
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L’EBM els Galamons és un centre d’educació infantil de
titularitat municipal i gestionada per L’empresa Cavall de
Cartró, que acull infants entre els 4 mesos i els 3 anys.
És una escola on pares, mares i educadores acompanyen
al nen/a a desenvolupar plenament i de forma harmònica
la seva personalitat, en un ambient motivador, de
llibertat i autonomia.
Considerem que l’escola ha de ser un
espai de
desenvolupament i per això ens adequarem al màxim a
les necessitats dels infants i les seves famílies. L’escola
ofereix diferents serveis.
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QUÈ FEM A L’ESCOLA?
 Acompanyem als infants en el procés de creixement
oferint els recursos necessaris per desenvolupar les
seves capacitats de forma harmònica.
 Potenciem les relacions amb les famílies per tal de
promoure l’intercanvi d’experiències, criteris i
opinions sobre l’educació integral dels infants per tal
d’aconseguir una coherència en la nostra tasca
educativa conjunta.
 Afavorim
les
relacions
personals per tal de que
aquest
primer
context
socialitzador fora de la
família
promogui
una
educació en valors bàsics
de convivència.
 Respectem la diversitat i la individualitat de cada un
dels infants per tal d’adequar-lo al seu procés
d’aprenentatge. D’aquesta manera els infants amb
necessitats educatives especials troben un espai on
poden desenvolupar tot el seu potencial.
 Utilitzem el català i la cultura catalana com a vehicle
de comunicació i integració social.
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ESTANCES
L’EBM Els Galamons compta
corresponent als següents nivells:





0-1
1-2
1-2
2-3

l’estança groga:
l’estança vermella:
l’estança verda:
l’estança blava:

infants
infants
infants
infants

A més a més comptem amb
psicomotricitat i un taller.
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EQUIP DE PROFESSIONALS
Tots els infants tenen un/a educador/a i una estança de
referència, tot i que poden ser atesos per qualsevol
membre de l’equip educatiu.
L’equip de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons està
format per:
 4 Educadores de referència: Són les educadores
responsables del grup i amb qui fareu el seguiment
de l’evolució dels infants.
 2 Educadores de suport: Són les educadores que
donen suport als grups, reduint la ràtio fent
desdoblament.
 Direcció:
Qui s’encarrega de la planificació,
coordinació, gestió i administració de l’escola.
 Neteja: És la persona que s’encarrega de la neteja
de tots els espais de l’escola.
A més a l’EBM Els Galamons col·laborem amb altres
professionals i equipaments socioeducatius de la zona,
com els professionals dels CAPs de la zona, professionals
del CDIAP, el Centre de Recursos Pedagògics del
Maresme i altres centres educatius del poble i de la
comarca del Baix Maresme.
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CALENDARI ESCOLAR DE L’EBM ELS GALAMONS
Els infants poden assistir a l’escola de setembre a juliol
(ambdós inclosos). A l’agost l’escola està tancada a
l’igual que tots els serveis que s’hi ofereixen.
DIES DE TREBALL INTERN SENSE INFANTS
Els primers dies laborables de setembre l’equip educatiu
treballarà sense infants per tal d’organitzar i planificar el
curs i poder fer treball intern.
Els darrers dies laborables de juliol l’equip educatiu
treballarà sense infants per avaluar i organitzar el curs i
fer el manteniment del material, interiors i exteriors de
l’escola.
Al llarg del curs hi ha previst unes dies on l’escola
és tancada, ( incloent Setmana Santa i Nadal) a
més a més dels festius locals i nacionals.

Dossier portes obertes

6

SERVEIS QUE OFERIM ALS USUARIS
ESCOLA BRESSOL:
Servei educatiu per a infants de 4 mesos a 3 anys.
de 8:45 a 12:00 i de 15:00 a 17:00

SERVEIS COMPLEMENTARIS:
 Servei d’acollida matí (de 8 a 8.45h): Espai de
rebuda per les famílies que no poden acompanyar als
infants a l’hora de l’inici de l’escola. Aquest servei
també es podrà realitzar de 8.30 a 8.45 de forma fixe
en cas que la família ho necessités.
 Servei de menjador (de 11.45 a 15h): Inclou dinar,
descans i berenar. Empresa de càtering.
 Servei d’acollida a la tarda (de 17 a 18h): Espai
d’acollida on es disposa de múltiples recursos, jocs i
propostes.
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ALTRES SERVEIS OBERTS A FAMÍLIES AMB
INFANTS DE 0-3 ANYS
ESPAI TROBADA per famílies amb infants de 0 a 3
anys, que també acull famílies que no són usuaris del
servei de l’escola.
 Pati obert : És un espai de trobada i relació per a
petits i grans que ofereix un espai de joc per infants
d’1 a 6 anys. Mentre els infants juguen dins un entorn
segur i acollidor, ple de materials, les mares i pares,
avis/es, tiets /es poden observar el seu joc, jugar
amb ells, intercanviar experiències, contrastar
informacions o expressar els seus desigs i opinions en
relació a l’educació dels seus fills. S’oferirà de dilluns
a dijous de 17 a 18h al pati de l’escola quan faci bon
temps. Espai gratuït.
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 Espai de pares i mares: És un espai per a les
famílies per poder compartir experiències, informarse i resoldre dubtes. Es proposaran grups de debat,
xerrades i temes d’interès. Es realitzaran sempre que
hi hagi un mínim d’assistència i amb inscripció prèvia.
 Pa amb xocolata: Espai destinat a les famílies per
poder compartir una estona de debat a l’hora que els
infants són a l’escola. Es proposaran temes per les
sessions. S’oferirà una tarda al mes a les 15.15h. Es
realitzarà sempre que hi hagi un mínim d’assistents
preinscrits prèviament.
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CONSELL ESCOLAR DE L’EBM ELS GALAMONS
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació
del personal de l'escola, dels pares/mares d'alumnes de
l'escola i de l'Ajuntament de Teià.
Entre altres funcions, destaquen les de:
- Vetllar pel compliment de les normes generals sobre
l’alumnat i la seva admissió.
- Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global
del centre, d’acord amb l’Ajuntament, i les directrius
per
a
les
activitats
complementàries
i/o
extraescolars.
- Proposar la realització d’activitats complementàries
i/o extraescolars.
- Establir, amb el vist-i-plau de l’Ajuntament, relacions
de col·laboració amb altres centres, entitats o
institucions amb finalitats educatives i culturals.
- Atendre les demandes i millores suggerides pels
usuaris dels serveis en referència al manteniment i
funcionament del servei.
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METODOLOGIA
L’equip educatiu de l’EBM Els Galamons fonamentem tot
el procés d’aprenentatge a través d’un clima afectiu,
d’una metodologia activa, participativa i d’experimentació
per arribar a un aprenentatge globalitzador, partint del
joc, de la proposta i de la interacció. Per a portar a terme
aquesta tasca tenim en compte els següents criteris
metodològics.
COM HO FEM?
El mètode de treball a Els Galamons es farà a partir del
propi interès de l’infant i a través del joc.
Totes les activitats i moments del dia sempre tenen
una intencionalitat educativa.
 Organitzem propostes
adequades
a
les
necessitats
i
interessos dels infants
per nivells en un
ambient de llibertat,
autonomia i afecte, en
un espai motivador
que
faciliti
l’experimentació,
la
creació
i
el
creixement.
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 Les propostes estan fonamentades en el joc,
l’observació, la manipulació, l’experimentació i la
comunicació com eines bàsiques d‘aprenentatge per
tal d’afavorir el coneixement i domini del propi cos,
explorar l’entorn, aprendre a conviure i a expressar
els sentiments.
 Tot el treball de l’escola segueix una metodologia
activa,
oberta,
participativa,
globalitzadora
i
integradora.
 Atenció individualitzada respectant les necessitats de
cada
infants
i
la
diversitat
facilitant
el
desenvolupament integral de les seves capacitats i
fomentant l’autoestima i l’autonomia.
 Fomentar la relació dels infants dels diferents grups i
la convivència diversa.
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 Treballem en equip per tal de garantir la coherència i
la globalitat en la tasca educativa.
 Treball en xarxa amb altres entitats, centres i
associacions, per tal de coordinar i millorar el treball
pedagògic i social que es porta a terme des de
l’escola. També amb la resta d’agents socioeducatius
de Teià i equipaments municipals.
 Fomentar la participació de les famílies en l’activitat
escolar.
 Fomentar els valors com la tolerància, cooperació,
solidaritat.
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FESTES, SORTIDES I PROPOSTES RELLEVANTS
Durant el curs escolar hi ha programades una sèrie de
festes, algunes de les quals les celebrarem juntament
amb els familiars.
Tots hi esteu convidats, tant a participar de la preparació
com a gaudir-ne amb els vostres fills/es.

Tallers

Sortides

Activitats

Taller de Festa
Major

Anem a la
Biblioteca

Castanyada

Taller de
reciclatge

Anem al poble

Carnestoltes

Cantada de
Nadales

Anem a buscar el
tió

Festa de Sant
Jordi

Plantada de
floretes

Anem al mercat

Festa final

Anem a l’escola el
Cim

Dia de la Pau

Anem a la Granja
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LA FAMILIA I L’ESCOLA BRESSOL
A l’EBM Els Galamons considerem essencial la relació
constant i fluïda amb els pares i mares de cada un dels
infants. Per aquest motiu hem dissenyat diferents tipus
d’actuacions i serveis per poder treballar conjuntament
amb vosaltres:
 Les famílies podeu entrar a l’estança a portar i/o
recollir el vostre infant, a les hores d’entrada i
sortida aprofitant per comentar els aspectes
quotidians.
 L’Agenda personal per comunicar els hàbits dels
infants i poder fer comentaris la fem a través d’un
aplicatiu: Wappa Babies
 Circulars informatives per les famílies: notificacions
de les propostes, suggeriments, etc.
 Reunió i entrevistes adreçades a les famílies:
o Inicial: abans de començar el curs us
entrevistareu amb l’educador/a de referència del
vostre infant per compartir com és el vostre
fill/a i ens puguem conèixer
o Seguiment: durant el segon trimestre
comentar l’evolució del vostre infant.
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per

o Final: al finalitzar el curs amb el lliurament d’un
informe on es parla de l’evolució del vostre fill al
llarg del curs.

 Informe de l’adaptació: Un cop finalitzat el procés
d’adaptació es lliurarà un informe a les famílies amb
les observacions d’aquests dies.
 Informe de final de curs: al finalitzar el curs es
lliurarà a les famílies un informe on s’explica
l’evolució de l’infant durant el curs.
Sempre que vulgueu i/o us sigui necessari podreu
concertar dia i hora d’entrevista amb la direcció o
amb les educadores.
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 L’amic viatger: cada grup té un personatge que
cada divendres viatjarà a casa d’un dels infants de
cada grup durant el cap de setmana i haurà de
tornar acompanyat d’una foto per veure per on ha
anat viatjant i així poder-ho compartir amb la resta
de companys.
 La setmana del protagonista: Podeu escollir una
setmana per tal d’acompanyar al vostre infant en
alguna proposta que vulgueu fer. Vosaltres escolliu
les propostes que vulgueu.
 Tastet de fruita: També us demanem que porteu
una peça de fruita per menjar a mig matí. Així anem
menjant més fruita a la setmana i es converteix en
un hàbit saludable.
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TARIFES

ESCOLA BRESSOL
8.45h a 12 h i 15h a 17h
MATÍ
8 a 8.45 del
matí
MATÍ
SERVEI
8.30 a 8.45
ACOLLIDA
del matí
TARDA
5 a 6 de la
tarda
SERVEI MENJADOR
Menjador, descans i
berenar
De 12h a 15h
ESPAI TROBADA

2019/20
Quota (11
quotes
anuals)
Fix

25,50 €/mes

Esporàdic

2,75€/dia

Fix

189 €/ mes

12,75€/ mes

Esporàdic
Fix

2,75 €/ dia
25,50 €/ mes

Esporàdic

2,75 €/ dia

Fix (11 dies al
mes mínim)

5,47 €/dia

Esporàdic

6,70 €/ dia

Espai Nadó
Entre pares i
mares

15€/trimerstral
5€/sessió

*Aquestes tarifes són del curs actual. La
tarifes definitives pel curs vinent encara no
están aprovades
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