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Llar d’infants L’Estel Blau

Alcaldessa de la ciutat

Llar d’infants La Gua-Gua
Escola bressol Patufet

Núria Marín i Martínez

ESCOLA

En aquest fullet que teniu a les mans, trobareu tota
l’oferta al vostre abast. Us convido a visitar els centres i
a parlar amb els equips docents.

Escola bressol Nova Fortuny

L’oferta educativa d’educació infantil a la ciutat es
completa amb tres escoles bressol públiques de titularitat
de la Generalitat i set més de privades subvencionades.

Escola bressol Garabatos
Llars d’infants Azorín
Llar d’infants Ding-Dong

De 17.30 a 19 h
De 17.30 a 19 h
A les 17.15 h
A les 17.15 h
De 17.30 h a 19 h
De 17.30 h a 19 h
A les 15 h
A les 15 h
De 17 a 19 h (Infants només fins a 6 mesos)
A les 10 h
A les 15 h
De 17.30 a 19 h (sense infants)
De 16.30 a 18 h. Truqueu abans al telèfon 93 338 82 62
De 17.30 a 18.15 h
Trucar abans al telèfon 93 263 45 74)
De 18.15 a 19.30 h
A les 17.30 h (sense infants)
Truqueu abans al telèfon 93 331 99 97
De 17.15 a 19 h

És per això que les escoles bressol municipals estan
concebudes com a centres d’atenció integral per a la
petita infància, ja que ajuden els infants en el seu procés
evolutiu, alhora que acompanyen les famílies en la criança
i en la conciliació. Són espais inclusius i integradors
on els infants interactuen i se socialitzen. A més, a La
Casa del Molí funciona —gràcies a la col·laboració de la
Diputació de Barcelona— una sala multisensorial, on els
infants reben estímuls que els ajuden en l’aprenentatge.

25/04/2019

HORA

El cicle de l’educació infantil, de 0 a 3 anys, és una etapa
fonamental en el desenvolupament dels infants, i esdevé
clau per al seu rendiment escolar i acadèmic en els cicles
posteriors.

EBM La Casa dels Arbres
EBM La Casa del Molí
EBM La Casa de les Flors
EBM La Casa del Parc
EBM La Casa dels Contes
EBM La Casa de la Muntanya
Llar d’infants El Tren
Llar d’infants La Florida
Llar d’infants El Passeig

C

omença el període de preinscripció a les escoles
bressol de L’Hospitalet. Un moment, sovint, delicat per a les famílies que heu de triar el centre
que millor s’adapti a les vostres necessitats i on el vostre
fill o filla tindrà el seu primer contacte amb el món escolar.

09/04/2019
29/04/2019
25/04/2019
24/04/2019
29/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
25/04/2019 i 29/04/2019
11/04/2019
25/04/2019
30/04/2019
25/04/2019
Els dimarts a la tarda

DATA

Jornades de portes obertes. Curs 2019-2020

La Casa dels Arbres
La Casa dels Contes
Azorín
El Passeig
El Tren
L’Estel Blau

C

La Casa de la Muntanya
Patufet
Garabatos

D

La Casa del Molí
Ding-Dong

E1

La Casa del Parc
Nova Fortuny

E2

La Casa de les Flors
La Florida
La Gua-Gua

A

Santa Eulàlia

B

Bellvitge i Gornal

C

El Centre, Sanfeliu i Sant Josep

D

Pubilla Cases i Can Serra

E1 Collblanc-la Torrassa
E2 La Florida

Xarxa d’Escoles Bressol
Municipals
Llars d’infants públiques
de la Generalitat
Escoles bressol
subvencionades

Xarxa
d’Escoles
Bressol
Municipals
de L’Hospitalet
Preinscripció per al curs 2019-2020
Del 9 al 21 de maig de 2019

Educar infants
L’infant construeix el seu aprenentatge a partir de la interacció
amb el medi que l’envolta: la família, les situacions viscudes
amb altres infants i els objectes que manipula. En un entorn
adequat i amb professionals formats, esdevindrà més capaç,
ric en valors i afectes.
Per desenvolupar tot aquest potencial, els infants
necessiten un espai farcit de propostes, un temps per dur
a terme els seus processos, uns adults que creguin en
els més petits, un entorn cultural que els doti d’identitat
i, a més, un respecte per les cultures de tots els seus
membres. Totes aquestes possibilitats es donen a les
escoles bressol.
El personal especialitzat de l’escola bressol ajudaran
els infants a desenvolupar aptituds i a gaudir plenament
dels jocs i dels esbarjos, en un clima de seguretat
i confiança que afavoreixi aquest desenvolupament.

Suport i acompanyament a les famílies
La família és la principal responsable de l’educació dels
fills i de les filles. A les escoles bressol donem suport a les
famílies i les orientem pel que fa als aspectes evolutius
més rellevants: atenció i cura de l’infant, higiene,
alimentació, hores de son i altres qüestions relacionades
amb el desenvolupament físic, psicològic, afectiu i social
dels nens i de les nenes.
La relació i la comunicació diària amb les famílies és una
de les prioritats de l’escola. El contacte diari a través
de l’agenda, les trobades amb el tutor o la tutora, la
comunicació per mitjans electrònics o altres mitjans,
fomenten la interacció entre famílies i escola amb
l’objectiu que plegats formin part d’un projecte comú
que afavoreixi tothom, i sobretot els infants.
L’AMPA promou la participació de les famílies en el
centre, tant en la gestió —a través del Consell Escolar—

com en la tasca educativa dins les aules. També participa
en l’organització d’activitats per compartir la criança
i l’educació, i en activitats globals del centre: festes
populars, xerrades formatives i sortides amb les famílies.

Cohesió social al barri
La funció de l’escola bressol és educativa, principalment,
però també acompleix altres funcions socials molt
importants:
• Afavoreix la igualtat d’oportunitats en l’accés a
l’educació, en una edat que abans era impensable.
• És un equipament de proximitat, de barri.
• Contribueix a la conciliació laboral i familiar.
• Després de la família, és el primer espai de socialització
dels infants.

Funcionament de les escoles bressol
Les escoles bressol són centres autoritzats per la
Generalitat de Catalunya que acullen infants des dels
4 mesos fins als 3 anys. Les seves instal·lacions són
adients als infants que hi assisteixen, i el personal
especialitzat atén cada infant de forma individualitzada,
aspecte clau perquè es desenvolupi plenament,
i procura mantenir un caliu similar al que es produeix a
casa, amb les famílies.
En el cas de les escoles bressol municipals, el calendari
escolar comença el primer dia hàbil de setembre
i acaba el darrer dia de juliol de l’any següent, en horari
de matí i tarda. Aquest horari és el que s’adapta millor
a les necessitats de les famílies i a la seva organització.
La distribució dels infants es fa tenint en compte l’edat:
de 0 a 1 any; d’1 a 2 anys, i de 2 a 3 anys.
Les escoles bressol són centres petits i acollidors, cosa
que facilita la relació entre grans i menuts, i entre la
família i l’escola, i això esdevé un factor de qualitat.

Atenció a l’educació inclusiva
L’educació inclusiva és un procés pel qual s’ofereix a tots
els nens i nenes, sense distinció pel que fa a la capacitat,
la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de
continuar essent membres de les aules regulars i
d’aprendre dels seus companys –i amb ells– a l’aula
(Steinback, 2001).
Per poder atendre els infants amb necessitats educatives
especials, s’ha instal·lat a l’Escola Bressol Municipal
La Casa del Molí una sala d’estimulació multisensorial,
on els infants reben estímuls controlats percebuts pels
sentits, que els ajuden en l’aprenentatge. L’objectiu és
que, amb el temps, es puguin atendre infants de bressol
de tota la ciutat.

Calendari de preinscripció
Del 9 al 21 de maig de 2019
Escoles bressol municipals
La Casa dels Arbres
Avinguda del Carrilet, 133, baixos / Telèfon: 93 431 59 19
La Casa del Molí
Carrer de les Amapolas, 41 / Telèfon: 93 480 73 27
La Casa del Parc
Carrer de l’Albereda, 2-12 / Telèfon: 93 448 28 75
La Casa dels Contes
Carrer d’Amadeu Torner, 57 / Telèfon: 93 336 33 04
La Casa de les Flors
Carrer de l’Alegria, 58 / Telèfon: 93 448 38 19
La Casa de la Muntanya
Carrer de l’Estronci, 24-26 / Telèfon: 93 337 70 45

Escoles bressol de la Generalitat
Llar d’infants El Passeig
Carrer de França, 61-69 / Telèfon: 93 336 05 53
Llar d’infants El Tren
Rambla de Carmen Amaya, s/n / Telèfon: 93 335 88 49
Llar d’infants La Florida
Carrer de la Primavera / carrer de Llevant / Telèfon: 93 437 98 44

Escoles bressol privades subvencionades
Escola bressol Patufet
Parc de la Remunta, 3 / Telèfon: 93 338 82 62
Escola bressol Garabatos
Carrer de Joan Maragall, 6-12 / Telèfon: 93 337 53 10
Escola bressol Nova Fortuny
Carrer de la Riera Blanca, 22 / Telèfon: 93 449 12 73
Llar d’infants L’Estel Blau
Carrer del Prat, 41 / Telèfon: 93 263 45 74
Llar d’infants La Gua-Gua
Carretera de Collblanc, 155 / Telèfon: 93 440 96 05
Llar d’infants Ding-Dong
Carrer del Molí, 14 / Telèfon: 93 438 59 73
Llar d’infants Azorín
Carrer de Josep Anselm Clavé, 6-8 / Telèfon: 93 331 99 97

