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1. Què són les escoles bressol 
municipals? 

Són un servei educatiu que treballa, juntament amb les famílies, en 
l’atenció dels nens i nenes de 0 a 3 anys per ajudar-los en el seu desen-
volupament. 

1.1 Què hi trobaran els nens i nenes?
• Una línia coherent d’escola.
• Educadors i educadores que prioritzaran l’atenció individualitzada   

sempre que sigui possible.
• Un espai i materials adequats a les seves necessitats i un ambient 

motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.
• Suport per anar-los ajudant a fer les coses tot sols.
• La convivència amb companys i companyes per iniciar-se en les 

primeres relacions socials.

1.2 Què hi trobareu les famílies?
• Suport per educar el vostre fill o filla en un entorn diferent del familiar.
• Informació sobre temes relacionats amb l’educació dels nens i nenes.
• Un espai per relacionar-vos amb altres famílies.
• La possibilitat de participar en l’escola i col·laborar-hi aportant 

coneixements i habilitats.

Atenció psicopedagògica
• Personal professional que dona suport als educadors/res de les escoles 

bressol i que ajuda en la detecció i suport a les necessitats específiques 
dels infants.

2. Un objectiu: el benestar dels infants 
2.1 Què podem fer per ajudar els nens i nenes a estar bé a l’escola? 
El procés d’acollida.
• Tenir present que l’adaptació és un procés a tres bandes: adaptació dels infants, de les 

famílies i del personal educador.
• Acompanyar-los durant el procés d’adaptació i allargar progressivament la seva estada a l’escola.
• Portar de casa un objecte que els agradi.
• Venir amb regularitat el primer temps.
• Ser puntual a l’hora de recollir-los.
• Parlar diàriament amb el personal educador per saber com han estat, què han fet…

2.2 Què podem fer per ajudar els nostres nens i nenes a créixer?
• Parlar amb ells i escoltar-los encara que siguin petits.
• Encoratjar-los quan fan les coses bé per ajudar-los a sentir-se valorats i estimats tal com són.
• Dir clarament què poden fer i què no. 
• Dir-los sempre la veritat.
• Deixar que facin les coses tot sols.
• Comprometre’ns en la seva educació: signar la carta de compromís educatiu

2.3 Què podem fer pensant en la seva salut?
• Quedar-nos els infants a casa quan estan malalts i portar l’informe mèdic sempre que l’escola 

ho sol·liciti. 
• Quan un nen o nena té febre (a partir de 38), l’escola trucarà a la família per tal que el/

la vingui a recollir i es demanarà que es quedi 24 hores a casa pel seu benestar i per evitar 
contagis.

• No donar-los cap medicament sense prescripció mèdica. A l’escola no se’n subministrarà cap 
sense el justificant del metge.

Per qualsevol dubte podeu consultar les indicacions sobre salut de la Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gen-
cat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf
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2.4 L’alimentació a l’escola bressol1

Fins als 6 mesos
• Lactància materna i llet adaptada d’inici

6 mesos
• Llet adaptada de continuació (fins als 12 

mesos)
• Farines sense gluten de cereal únic (arròs, 

blat de moro)
• Verdures i hortalisses. Purés fins (ceba, 

mongeta tendra, pastanaga, patata, 
carbassó, carbassa)

• Oli d’oliva cru. 
• Suc natural, compota i fruita triturada

7 mesos
• Cereals amb gluten (blat, civada, ordi, sègol)
• Carn: pollastre, gall d’indi, conill, vedella, 

porc magre

8 mesos
• Fruita trossejada
• Sèmoles de pasta o arròs 
• Pa i galetes

9 mesos
• Purés més espessos de verdures i hortalisses.
• Peix magre (blanc), 

10 mesos
• Iogurt natural, formatge fresc,
• Pasta fina i arròs
• Tomata sense pell ni llavors (cuit)
• Rovell d’ou (cuit)
• Purés fins de llegums passats pel passapuré

12 mesos
• Llet sencera, formatge semicurat, 

sec i fos
• Flams, cremes, petit suisse,..
• Fruita seca esmicolada o triturada 
• Ou cuit
• Verdura crua trossejada
• Cavall ,poltre, xai i porc magre, 

pernil cuit i embotits bullits i amb 
poc greix

• Llegums aixafats/sencers, ben 
cuits

• Sucre, mel, melmelades, sal
• Herbes aromàtiques

18 mesos
• Fruites vermelles o exòtiques
• Verdura flatulenta (col, carxofa, 

espàrrecs)
• Peix gras (blau)
• Cacau i xocolata

24 mesos
• Cereals d’esmorzar, cereals 

integrals
• Altres embotits i xarcuteria
• Marisc (gambes, calamars, 

musclos)

Tenint en compte la taula anterior, durant la setmana es combinaran els aliments següents:

  1 Amb l’assessorament del representant 
dels pediatres dels CAP de Girona i l’Equip 
Municipal de Promoció de la Salut.

Primers plats Segons plats Postres Berenar
•  Pasta
•  Verdura
•  Arròs
•  Sopa
•  Llegums

•  Pollastre
•  Peix
•  Vedella
•  Ou
•  Gall d’indi
•  Porc

•  Fruita •  Fruita (fins als 12 
mesos)

•  Pa amb tomata i:
- pernil dolç
- pernil salat
- formatge

•  Làctic o fruita
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Algunes consideracions
• A les aules de nadons, durant els primers mesos l’escola s’adaptarà, el 

màxim possible, a les demandes de cada infant.

• A l’escola bressol es facilita continuar l’alletament matern, de manera 
presencial:

• La possibilitat que la mare pugui alletar l’infant a la mateixa escola.

• Que l’alletament es pugui fer respectant els ritmes individuals, així 
com els del grup.

• Guardar al frigorífic o al congelador de l’escola les unitats de llet 
materna aportades per la família en dosis d’una sola presa, etique-
tades amb el nom i cognoms de l’infant i la data de consumició. Ha 
d’arribar a l’escola degudament emmagatzemada i transportada 
amb nevera portàtil o bossa isotèrmica.

• La introducció de nous aliments s’ha de fer a poc a poc. Per tal de poder 
observar possibles intoleràncies, cal que aquests canvis s’iniciïn a casa.

• Les escoles atendran les dietes especials, prèvia valoració de la intoleràn-
cia o al·lèrgia per part dels professionals sanitaris

• L’escola ofereix una dieta astringent en cas necessari.

• Per raons higienicosanitàries i organitzatives, les famílies no poden portar 
aliments de casa.

• Els menús programats es publicitaran mensualment (webs, cartellera,...) 
i s’adequaran a les Recomanacions per a l’alimentació en la primera in-
fància (de 0 a 3 anys) de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya i el Servei de Salut de l’Ajuntament de Girona.

• Alguns centres disposen de cuina pròpia i altres de servei de càtering. Tots 
els menús que es serveixen són dissenyats per personal col·legiat espe-
cialitzat en nutrició.

• El servei està atès pel personal docent del centre. 

• La utilització d’aquests servei és voluntària  i n’implica l’acceptació  
d’aquestes condicions.

3. Com ens organitzem
3.1 Organigrama de l’escola bressol

Secció educació 0-6

Escoles bressol

Equip directiu:
1 director/a
1 secretari/ària

Equip 
d’educadors/es 

3 representants de l’escola bressol

3 representants dels pares i mares

1 representant de l’Ajuntament

1 representant d’administració i 
serveis quan el centre en disposi

Aules Nombre d’infants Educadors/educa-
dores Personal no docent

0-1 any Màxim 8 infants
Tres educadors/educa-
dores cada dues aules

Personal de neteja
Personal de cuina1-2 anys Màxim 12 infants

2-3 anys Màxim 19 infants

Equip d’escola Consell escolar AMPA
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3.2 Què han de portar de casa?
• Un paquet de bolquers i tovalloletes.
• Una muda de recanvi a la maleta. 
• Totes les pertinences personals marcades.
• Els nens i nenes que utilitzin xumet, n’han de portar un, amb la seva 

capseta, per deixar-lo a l’escola.
• Un got amb nansa.
• Bossa impermeable per a desar la muda bruta, en cas necessari.

 Els que es queden al menjador:
• Dos llençols de llit petit, un de sobre i un de sota dins una bossa de 

roba.
• Dos pitets.

Per tal de facilitar l’autonomia dels infants, agrairíem que:
• Portessin roba còmoda 
• Una beta a la roba d’abrigar perquè la puguin penjar amb facilitat 

3.3 Horaris i calendari dels centres
Horaris
Horari d’escola - De 9 del matí a 5 de la tarda
• Entrada al matí: de 3/4 de 9 a 2/4 de 10 
• Sortida a la tarda: flexibilitat horària a partir de les 15.15 hores

Per als nens i nenes que no es queden a dinar: 
• Sortida al migdia: de 3/4 de 12 a les 12
• Entrada a la tarda: a les 3

Horari complementari
• Matí: de 8 a ¾ de 9

Cal avisar al personal educador quan la persona que reculli l’infant no 
sigui l’habitual.

Calendari
S’inicia el curs el mes de setembre i s’acaba a finals de juny.
La primera quinzena del mes de juliol s’ofereix un casalet optatiu.
Cada inici de curs s’informarà del calendari de l’any corresponent.
Per Nadal, Setmana Santa i el mes d’agost, les escoles estaran tancades. 

3.4 Sortides
Les excursions i sortides que s’organitzen a l’escola entren dintre la programació pedagògica, 
per això, en cas de no deixar-hi anar el vostre fill o filla, s’haurà de quedar a casa. Cal autorit-
zar-les per escrit i abonar les despeses corresponents.

3.5 Quotes
El cost anual del servei s’abona amb deu quotes del mateix import. L’import s’assignarà se-
gons tarifació per trams.
Un cop matriculat el fill o filla a l’escola, la família haurà de pagar les quotes corresponents. 
Si una família deixa d’abonar-les es donarà de baixa l’alumne.
Quan un infant no pugui assistir temporalment a l’escola, els pares hauran d’avisar l’educa-
dor/a.

3.6 Cotxets
Per mantenir l’ordre a l’espai destinat a guardar els cotxets, recomanem que s’utilitzin els que 
són més lleugers i que es deixin plegats. L’ús d’aquest espai és de caràcter voluntari i ni l’escola 
ni l’Ajuntament són responsables dels objectes i cotxets que s’hi dipositin. 
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4. Situació de les escoles bressol

 A OLOT C-150

 A Sant Gregori

A França NII

A França AP7

CARRETERA NII (variant)

A B
ARCEL

ONA A
P7

A 
BA

RC
EL

ONA 
NII

SARRIÀ
DE TER

 

SALT
GIRONA

Passeig d’Olot C. d’Em
ili Grahit

Av. de Lluís

Pericot
 

Ct
ra

. d
e S

an
ta

 C
ol

om
a

AUTO
PI

ST
A A

P7

 

 
Escola bressol La Devesa

Escola bressol Baldufa

Escola bressol El Pont
 

 

  

A
v.

 d
e 

Jo
se

p 
Ta

rr
ad

el
la

s

Escola bressol L’Olivera

Escola bressol Cavall Fort

Escola bressol Garbí

Escola bressol El Tren

Escola bressol Baldufa
NOMBRE D’AULES: 8
PERSONAL DOCENT: 13 educadores

C. de Josep M. Prat, 12-14
17007 Girona 
Tel.: 972 207 292
A/e: baldufa@ajgirona.cat

Escola bressol Cavall Fort
NOMBRE D’AULES: 3
PERSONAL DOCENT: 7 educadores

C. de Pruner, 1
17004 Girona
Tel.: 972 208 047
A/e: cavallfort@ajgirona.cat

Escola bressol El Pont
NOMBRE D’AULES: 4
PERSONAL DOCENT: 7 educadores

C. del Portlligat, 9
17007 Girona
Tel.: 972 200 528
A/e: elpont@ajgirona.cat
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Escola bressol El Tren
NOMBRE D’AULES: 4
PERSONAL DOCENT: 7 educadores

C. d’Empúries 45
17005 Girona
Tel.: 972 236 228
A/e: eltren@ajgirona.cat

Escola bressol Garbí
NOMBRE D’AULES: 5
PERSONAL DOCENT: 9 educadores

C. de Joaquim Riera i Bertran, 20
17003 Girona
Tel.: 972 396 071
A/e: garbi@ajgirona.cat

Escola bressol L’Olivera
NOMBRE D’AULES: 5
PERSONAL DOCENT: 8 educadores

C. d’Àngel Serradell i Pérez, 8
17003 Girona
Tel.: 972 392 063
A/e: olivera@ajgirona.cat

5. Servei d’escola bressol de matins 
De ¾ de 9 del matí a ¾  de 2 del migdia, s’oferirà el servei d’escola bressol de matins. Aquest 
servei ofereix un esmorzar a mig matí i no és compatible amb el servei de menjador. Existeix la 
possibilitat d’utilitzar l’horari complementari de 8 a 3/4 de 9, per a les famílies que ho desitgin. 
És un servei obert a tota la ciutat de Girona, i està ubicat a l’escola bressol Baldufa.

Escola bressol La Devesa
NOMBRE D’AULES: 5
PERSONAL DOCENT: 8 educadores

Ptge. dels Massaguer, 9
17001 Girona
Tel.: 972 010 270
A/e: ladevesa@ajgirona.cat
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