S ERV EIS

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

L’ALZINA
Alzina: de dilluns a divendres de
8:15 a 12 h i de 15 a 16:25 h.

Servei de menjador amb cuina
propia de 12 a 15 h.

Servei d’acollida de 16:30 - 17 h.
Petita Alzina: dimarts, dimecres i
dijous de 9 a 12 h.

“Les coses dels infants i
pels infants només
s’aprenen dels infants.”

E.B.M

L’ALZINA

Camí del Serrat s/n
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
eei-alzina@xtec.cat

Loris malaguzzi

tel. 93 844 83 16

Projectes d’escola
ALZINA SOLIDÀRIA: participem en projectes solidaris relacionats amb la petita infància.
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Com treballem ?

Qui som ?
L’EBM L’Alzina és un centre d’atenció a la
primera infància reconegut per la Generalitat
de Catalunya, amb una gestió directa i propia
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
L’Alzina acull infants des de les 16 setmanes
ns als 3 anys.
El nostre projecte educatiu es basa en que els
infants siguin feliços a través de la interacció
amb l’adult i amb el joc com a eina d’
aprenentatge.

A través d’una mirada respectuosa vers l’infant
i les seves famílies tot prioritzant el seu benestar.
Mitjançant metodologies pedagògiques vives i
actives.
Donant importància a les activitats de la vida

quotidiana.
Prioritzant i proporcionant un joc adequat com
a base dels aprenentatges .
Facilitant la llibertat d’expressió de les emocions.

El nostre objectiu principal és el benestar de
l’infant i de les seves famílies.

Fent un acompanyament respectuós permetent
que cada infant pugui ser únic.

APINDEP : projecte de col·laboració amb els nois i
noies de l’APINDEP que vénen a l’escola a donar
suport a les aules, en la creació conjunta d’un hort a
l’Alzina, i reciclatge de paper a l’APINDEP amb els
infants de 2 - 3 anys.
BIBLIOTECA : visities a la biblioteca del municipi
CDIAP / PSICÒLOGA MUNICIPAL: treballem conjuntament amb el el Centre de Desenvolupament i
Atenció Precoç amb l’objectiu de prevenir , detectar
vers posibles alteracions en el desenvolupament
dels infants.
ELS AVIS A LES NOSTRES VIDES: millorar les relacions inter - generacionals i crear un vincle d’estima entre avis del poble i infants.
TALLER DE COMUNICACIÓ: tallers que faciliten
uns espais per la comunicación entre famílies i els
infants de 2 - 3 anys.
OBRADOR DE LA SORRA : la sorra és un material
molt atractiu per l’infant que ofereix un aprenentatge plaent i satisfactori.

“ A tr avés del valor que dóna a les petites cos es
l’adult cpmtr ibueix a la for mació de la per s onalitat
de l’infant. E ls detalls de la vida quotidiana, apar entment ins ignificatius i que moltes vegades
pas s en des aper cebuts per als adults , en r ealitat
s ón elements bàs ics de l’educació de l’infant” .

PATI: oferim un espai adient per potenciar el creixement integral de l’infant.
“ S ommiar s ols és un s omni,
S ommiar junts , és l’inici d’una realitat!” .
Helder Camara
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