
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  

I  

ESPAI FAMILIAR DE CRIANÇA 

ELS GATS 

 

 



UBICACIÓ 
•Carrer Roger 48 

•Barri de Sants Badal 

•Escola Bressol i Espai Familiar de Criança      

compartim el nou equipament municipal amb el  

poliesportiu la Sagi. 



OBJECTIU 

  Donar resposta a les diferents 

necessitats de les famílies amb infants 

de 0 a 3 anys: 

 

      Escola bressol 

 

      Espai familiar de criança 

 

 



ESCOLA BRESSOL 

 A l’EBM Els Gats oferim : 

 un entorn segur i acollidor als     

infants,  ajustat al seu moment 

evolutiu i a les seves necessitats. 

 un conjunt d’experiències educatives 

que promouen el seu 

desenvolupament i aprenentatge. 

 104 places distribuïdes en 7 grups 

d’infants. 

 

 

 



TRETS D’IDENTITAT 
 Concepte d’infant capaç i competent que 

aprèn a partir de la pròpia acció. 

 Valor educatiu de tot el que passa a l’escola: 

moments de cura (higiene, alimentació, 

descans, etc…) i de joc. 

 Vincle afectiu com a punt de partida per a 

oferir estabilitat i seguretat als infants. 

 

 

 

 



TRETS D’IDENTITAT  

 Espai de socialització a partir de la interacció 

entre iguals i amb adults.  

 Joc lliure i espontani com a motor del 

desenvolupament.  

 Espais i materials de qualitat a l’abast dels 

infants, pensats amb intencionalitat educativa. 

 

 

 



TRETS D’IDENTITAT 

 Valor de l’activitat quotidiana  com a un 

dels eixos de la vida de l’escola.  

 Escola oberta a les famílies, compartim 

l’educació dels seus fills i filles. 

 Xarxa de coordinació amb altres serveis i 

equipaments adreçats a la petita infància. 

 



ESPAIS  ESCOLA BRESSOL 



ESPAI FAMILIAR DE CRIANÇA 
 

• A l’EFCM Els Gats promovem: 

El vincle familiar 

La trobada i el joc dels infants 

El suport entre famílies 

 L’acompanyament professional de la criança 

 

• Capacitat màxima 66 famílies distribuïdes en 
5 grups: 

2 grups “Nadons en familia” : 

    12 famílies per grup 

3 grups “Espai familiar”:  

   14 famílies per grup 
 

 

 

 



TRETS D’IDENTITAT 
 

 Un espai educatiu i d’acompanyament  
pensat per: 

Atendre les necessitats de la petita 
infància d’explorar, descobrir i jugar amb 
altres infants en un entorn segur i de 
benestar. 

Atendre la necessitat de les famílies de  
compartir experiències al voltant de 
l’educació i la criança. 



ESPAI FAMILIAR DE CRIANÇA 



TRET DIFERENCIAL 

 ESCOLA BRESSOL 

 

   Primera experiència 

de socialització fora de 

l’entorn familiar. 

   Compartim l’educació 

dels infants amb les 

famílies a partir de 

l’intercanvi diari i la 

participació. 

 

ESPAI FAMILIAR DE 

CRIANÇA 

   Les famílies tenen la 

possibilitat de veure a 

l’infant en acció fora 

de l’àmbit familiar i de 

poder compartir la 

seva experiència amb 

d’altres adults. 



PER SABER-NE MÉS… 
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbre

ssol/ca/ebmelsgats 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbre

ssol/ca/ebmelsgats/el-nostre-projecte-

educatiu 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbre

ssol/ca/els-espais-familiars 
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MOLTES GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ATENCIÓ 

 

 

 

   

 

 

EBM I EFCM ELS GATS 

 

 


