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Som una escola petita, participativa i de qualitat. Oferim un 
espai de benestar on l'infant és el protagonista. Vetllem 
perquè se senti a gust, respectant el seu ritme vital i el 
desenvolupament de les seves competències. 
Parteix de l'infant com a protagonista del seu aprenentatge i 
atenem les necessitats educatives, físiques i emocionals de 
cada infant. El concepte clau és el respecte per l'autonomia 
i la llibertat d'elecció. El paper de l'equip educatiu és 
construir un vincle emocional segur vers l'infant, perquè 
desenvolupi el seu potencial. Això només és possible si 
l'infant se sent respectat, acollit i estimat en tot moment. 
L'escola vetlla per crear un ambient proper i de confiança 
que faciliti el diàleg escola-família.

Escola Bressol La Pitota
Codi de Centre: 08072371
Avinguda Pau Casals, 47
08513 Prats de Lluçanès
Tel. 93 856 06 26
lapitota@pratsdellucanes.cat
http://blocs.xtec.cat/lapitota

Entrades
Entre les 8:45 i les 9:30h. 

Sortides
Entre les 11:45 i les 12:00h.
(sense dinar) 
Entre les 12.45 i les 13.15h.
(havent dinat) 

Sortida a la tarda
Entre les 14.45h i les 15.15h. 
Entre les 16.45h i les 17.15h. 

Hores extraordinàries
De 8.15 a 8.45h i de 17.15h a 18.00h. 
(s'ha de garantir un mínim d'infants 
per oferir aquest servei)



L’Escola Bressol Municipal
La Pitota
Es defineix com una escola
catalana, oberta i inclusiva. Seguim 
una pedagogia de treball centrada 
en l'infant: participativa, activa i 
constructivista. L'infant és el 
protagonista del seu propi 
aprenentatge, per tant partim de 
l’aprenentatge significatiu i del seu 
propi interès.

El treball obert
Possibilita i facilita l'aprenentatge 
significatiu, cosa que suposa 
treballar amb una certa no 
directivitat. Fer que l'alumnat faci 
treballs oberts potencia 
l'aprenentatge. Una experiència 
insubstituïble, tant per a l'alumnat 
com per al professorat donada la 
seva riquesa, novetat i diversitat 
aportades per la seva pròpia 
naturalesa.

La motivació
La motivació es configura com un 
element bàsic per garantir un procés 
positiu d'aprenentatge, sostingut per 
un bon nivell de treball a l'aula. El 
material també és una font de 
motivació important; utilitzem 
materials atractius, quotidians i no 
definits per tal d'estimular l'alumnat. 
La motivació està directament 
relacionada amb l'aprenentatge; 
l'evidència és manifesta: la motivació 
impulsa l'aprenentatge i 
l'aprenentatge significatiu manté alta 
la motivació naturalesa.

El medi
El medi de l'alumne fa referència al 
seu entorn més immediat o més 
llunyà que coneix, de manera que 
l'infant adquireix la capacitat 
d'extrapolar a situacions diferents tot 
allò que ha aconseguit aprendre de 
forma puntual en una situació 
concreta. Usar el medi és un graó 
més en la motivació: els alumnes 
estan més implicats si les produccions 
que realitzen estan relacionades amb 
la seva vida real. 
Les sortides per l'entorn de l'escola 
són un pilar per conèixer l'entorn 
natural i gaudir del contacte directe 
amb la natura. D'aquesta manera 
aniran formant i construint els seus 
propis coneixements i créixer en un 
determinat entorn social: la seva 
família, l'escola, el poble o el barri...

La creativitat
És el camp de la imaginació, de la 
inventiva, de la divergència. La 
creativitat està relacionada amb la 
intel·ligència, amb la qual es combina, 
s'associa i transforma elements 
coneguts per tenir un resultat nou, 
pertinent i original. En definitiva, la 
creativitat és veure les coses d'una 
altra manera segons el punt de vista. 
Es tracta d'usar la imaginació i la 
inventiva del professorat per produir 
resultats nous i diversificats.
 
El treball en equip
Potencia l'efecte de donar diferents 
entrades d'informació mitjançant 
diferents recursos a l'alumnat de 
manera múltiple i diversificada, ja que 
menegen tot tipus de materials.

El nostre projecte educatiu
Parteix de l'infant com a protagonista 
de tota acció educativa, i respecte i 
atén les seves necessitats 
educatives, físiques i emocionals. 
Té com a prioritat garantir que tota 
experiència i vivència de l'infant a 
l'escola bressol succeeixi en un 
ambient relaxat, de tranquil·litat, de 
benestar, de llibertat i de respecte. 

Els recursos del poble esdevenen de 
l'escola, l'equip és l'eix que 
acompanya i dona coherència a tot 
el procés educatiu. Establir un bon 
vincle família-escola és la nostra 
prioritat. 

L'objectiu és desenvolupar capacitats 
emocionals dels infants i les 
competències emocionals de l'equip 
educatiu i de les famílies. 
La vida quotidiana és l'eix central de 
l'ambient educatiu i els espais i 
materials de l'escola es converteixen 
en un laboratori per a 
l'autoaprenentatge.

Preinscripcions i matrícules
Del 6 al 20 de maig de 2019

Grups i ràtios

Capacitat

              8 nens i nenes

              Grup 1 – 13 nens i nenes

              Grup 2 – 13 nens i nenes

              20 nens i nenes

L’estètica, la màgia i la 
creativitat són elements 
importants en les 
propostes educatives.
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