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PROJECTE EDUCATIU MARC DE LES ESCOLES BRESSOL DE L’HOSPITALET

PRINCIPIS RECTORS

•
•
•
•

Inclusiu i integrador.
Respectuós amb la pluralitat i la diversitat.
El català com a llengua vehicular.
Laic i aconfessional.

CARÀCTER PROPI

•
•
•
•
•
•

Criteris de gestió públics, afavorint la igualtat d’oportunitats.
Democràtics, fomentant el diàleg i la participació.
Compensadors de desigualtats.
Connectats en xarxa.
Respectuosos amb el medi ambient.
Coeducadors.

TRETS DISTINTIUS

•
•
•
•
•
•
•

Qualitat pedagògica i equitat.
Direcció i equip docent professional.
Avaluació i rendiment de comptes.
Participació de les famílies.
Centres oberts i accessibles.
Comunicació diària amb les famílies.
Gestió eficaç i eficient.

OBJECTIUS EDUCATIUS ENVERS ELS INFANTS

•
•
•
•
•
•

Conèixer el seu cos i el dels altres i aprendre a respectar les diferències.
Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
Adquirir autonomia en les activitats quotidianes.
Relacionar-se amb els altres, exercitant-se en la resolució pacífica dels conflictes.
Afavorir i potenciar les expressions d’emoció i de demostració dels sentiments.
Desenvolupar progressivament habilitats comunicatives.

CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

• L’espai on s’acull i atén a les famílies ha de ser acollidor i amable.
• Programar les entrevistes abans, durant i després de l’adaptació de l’infant.
• Afavorir la comunicació informal.
• En la comunicació formal (diària, entrevistes, telèfon, correu electrònic, etc.),
s’ha de mantenir una cordialitat en la comunicació i un tracte acurat i respectuós.
• Evitar judicis de valors que qüestionin les pràctiques educatives o els
estils educatius parentals, així com valoracions subjectives respecte a la
informació que es traslladi dels infants.
• Organitzar trobades de mares i pares per compartir, intercanviar i reflexionar
conjuntament sobre la tasca educativa, la criança i l’atenció dels infants.
• Oferir una bona informació relativa a les reunions, entrevistes, etc. amb suficient
antelació, i en horaris que permetin el màxim d’assistència de les famílies.

