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Divuit escoles bressol compromeses
amb l’educació dels més petits
La ciutat de Lleida disposa de 18
escoles bressol municipals (EBM), uns
centres educatius públics adreçats
a infants de 0 a 3 anys. Les escoles
bressol són Albarés, Balàfia, Bordeta,
Cappont, Centre Històric, Gargot, Germans Grimm, La Mitjana, Llívia, Magraners, Parc de Gardeny, Pardinyes,
Raimat, Rellotge, Ronda-La Mercè,
Secà de St. Pere, Sucs i Vailet.
Col·lectiu de 135 professionals
Les primeres escoles bressol van
néixer a la ciutat a partir de l’any
1976, i l’Ajuntament, convençut de la
importància educativa i social, no ha
estalviat esforços a l’hora de millorar
aquesta xarxa de les escoles bressol
de qualitat.
Un total de 135 professionals atenen els infants (directores, mestres
i tècnics especialitzats en Educació
infantil) amb una intervenció consensuada, coherent i coordinada, per
dissenyar espais i ambients de relació,
facilitar un clima de tranquil·litat i seguretat, aportant diversos criteris per
millorar l’acció educativa.
Aquest equip de professionals contribueix a millorar l’educació dels més
petits en col·laboració amb les famílies, oferint un ambient acollidor, facilitant el desenvolupament i l’autonomia
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dels infants, el joc i l’activitat quotidiana
com a generadors d’aprenentatge, en
un context socialitzador.
En el Projecte Educatiu de Centre
(PEC) es fonamenta l’acció educativa
de cada EBM tenint en compte la comunitat escolar, les característiques del
context, on concretem la manera de
treballar en què, quan i com educar.
La planificació educativa parteix
de l’anàlisi de les necessitats, els interessos i les capacitats de cada infant, entès com a ésser global i únic, i
del grup, de les observacions per tal

d’adequar les propostes, i del suport
a la criatura en la conquesta de l’autonomia i el desenvolupament de les
seves capacitats.
Es treballa a partir de l’activitat quotidiana i es considera l’infant com a
competent, actiu, amb curiositat i amb
ganes d’aprendre. Tenint en compte els
seus interessos, les seves emocions, els
seus coneixements i les experiències
que viu en altres contextos, respectant sempre el seu ritme individual de
desenvolupament.
Les activitats es basen en la descoberta, l’experimentació, la manipulació, la construcció, el moviment, la
comunicació, la convivència, etc.
La relació amb les famílies, bàsica
Com a escoles inclusives la relació
amb les families és fonamental per
poder fer una tasca coherent i ajustada, i s’utilitzen diferents vies de comunicació com l’entrevista individual, les
tutories, les reunions i la comunicació
diària, entre d’altres.
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La Paeria ofereix un servei educatiu
de qualitat amb més flexibilitat i amplitud horària de les les 8 a les 17.30
hores. També hi ha disponibles el servei de menjador i el servei d’atenció
psicopedagògica (EAP). •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria

3

