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L’Escola. Trets d’identitat 

Acollim nens i nenes entre 16 setmanes i 3 anys d’edat. Veiem a 
l'infant com una persona sensible i intel·ligent que aprèn a través 
de les experiències pel que necessita sentir-se estimat, escoltat i 
valorat. 

Tot això acompanyats  per l’equip educatiu format per mestres i 
tècniques d’educació infantil, essent les guies i els infants els 
protagonistes. 

A la programació anual s’inclouen activitats de manipulació, 
descoberta de l’entorn, llenguatge natural i social. 

FAMILIES A L’ESCOLA 
Les famílies participen en 

activitats formant part de la 
nostra escola i de l’educació 

conjunta.

Ocupació 

L’escola a plena 
ocupació (74 nens/es) 
està prevista en tres 
grans blocs d’infants:


1 aula de 0 a 1 any


2 aules d’1 a 2 anys


2 aules de 2 a 3 anys

ELS CIRERERS

EXPERIMENTEM 
Aprofitem per experimentar 

sensacions amb el medi 
natural

ESPECTACLES 
Un cop a la setmana fem una 

representació   (teatre, 
titelles, …) per tota l’escola

TALLER DE FRUITA 
Apostem per una alimentació 

sana. Cada dia a mig matí 
fem el taller de fruita oferint 

fruita ecològica de 
temporada.
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Els nostres objectius 

Volem que la nostra escola sigui 
d’aprenentatge on l’infant és el més 
important i on compartir valors com el 
respecte, l’autonomia, l’afecte, la 
llibertat i la confiança en un mateix i 
potenciar la relació amb les famílies. 

Posem a l’abast de l’infant els recursos 
n e c e s s a r i s p e r f a c i l i t a r e l s 
aprenentatges en un ambient  ric en 
estímuls. 

Intel·ligècia emocional 

Treballem les emocions bàsiques amb 
a c t i v i t a t s e s p e c í f i q u e s e s s e n t 
l’educadora la mediadora entre el que 
sent l’infant i el que expressa afavorint 
la capac i tat per expressar-se i 
identificar els seus sentiments. 

Psicomotricitat 

Posem especial interès a l’hora de 
proposar l’activitat de psicomotricitat a 
l’escola creant espais articulats i variats 
que conv iden a comportaments 
intel·ligents d’exploracions, descoberts, 
projectes, iniciatives i col·laboracions. 

L’Hort 

A la nostra escola tenim un hort ecològic 
que cuiden els infants de 2-3 anys on 
aprenen mitjançant les vivències 
directes experimentant, tocant i sentint 
els elements (la terra, l’aigua, el sol...) 

Taller de llum
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Cuina i menjador 

A la nostra escola tenim cuina pròpia amb 
productes ecològics i de km 0 on la cuinera 
realitza cada dia menús amb il·lusió i 
professionalitat. 

La majoria d’àpats es cuinen en el forn de 
vapor o a la planxa evitant greixos i olis. 

L’hora de dinar es considera una activitat 
més dintre de l’escola, on es viu un ambient 
de tranquil·litat i on es respecta el ritme de 
cada infant. 

Eduquem als nens i nenes en el consum de 
fruita diària amb el “Taller de la Fruita” a 
mig matí. 

Us fem arribar el menú cada mes amb 
l’icona dels al·lergènics 

Festes tradicionals 

Celebrem les festes tradicionals i 
convidem a algunes d’elles a que ens 
acompanyin les famílies.  

Creiem que és important mantenir les 
tradicions celebrant les festes populars 
com a transmissió cultural. 

També donem importància a les festes 
d’aniversari. 

Curs de natació 

Donem l’opció a que a partir del mes 
d’abril a juny, els infants que ja tinguin 
18 mesos puguin assistir al curs de 
natació. 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648 114 796 

93 681 65 41 
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