
L’equip humà de l’Escola Bressol Mar Blava està format 
per personal qualificat. Hi ha una mestra, educadores, 
auxiliars d’educadores, una mestra d’anglès, monitores 
de menjador i personal de neteja. 

Pel que fa a les instal·lacions, l’Escola Bressol Mar 
Blava es va inaugurar l’any 2005, per la qual cosa es 
tracta d’un edifici modern amb unes característiques 
que el fan idoni per acollir als més petits. 

L’Escola, equipada segons les normatives que 
requereixen aquests centres, compta amb cinc aules 
amb lavabos i amb sortida a l’exterior: 

Una aula per a nadons

Dues per als nens i nenes d’entre 1 i 2 anys

Una per als nens i nenes de 2 anys

Un dormitori

També compta amb una sala polivalent destinada 
a exercicis de psicomotricitat; sistema de calefacció 
soterrada; un despatx de direcció; sala dels professors;  
un ampli pati dur cobert; un pati tou de terra equipat 
amb estructures de joc; una zona d’aigües; arbres, etc.

Equip humà i instal·lacions Escola Bressol

Mar Blava
L’edifici està adaptat per a la mobilitat de les persones 
amb discapacitats, i a la mancança de barreres 
arquitectòniques s’uneix una construcció que garanteix 
la seguretat dels nens i nenes per evitar accidents 
per caigudes; per cops a les cantonades; les portes 
i finestres tenen tanques de seguretat per evitar que 
s’enganxin els dits; compta amb terra radiant; en 
matèria de seguretat, l’Escola disposa també d’un 
circuit tancat de càmeres als punts d’entrada i als patis, 
i controlades a distància.
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En el dia a dia de l’escola realitzem un gran nombre 
d’activitats, variades i diverses:¡

Treballem els hàbits? 
A tota hora. Aprenem a menjar tot sols, a rentar-nos 
les mans, a anar sols a fer pipí... Tot això ens aporta 
seguretat i autonomia.

Coneixem el nostre cos? 
Sí. Ens mirem al mirall els uns als altres, explorem les 
nostres possibilitats... Així formarem la nostra imatge i 
sabrem com som nosaltres i els altres.

Explorem l’entorn? 
Ho toquem tot, ho manipulem. Tot el que tenim al 
voltant és nou, experimentem noves sensacions que ens 
fan aprendre les qualitats.

Fem llengua? 
Sí. Les mestres ens expliquen contes i rondalles, ens 
diuen les coses que hi ha a prop nostre, ens parlen 
de moltes coses. També fem anglès a P2 amb una 
professora nativa.

Fem psicomotricitat? 
Tot el dia! Ens arrosseguem, gategem i ens posem drets 
allà on volem, pugem i baixem escales...

Fem plàstica? 
Quan mirem imatges, contes, quan juguem amb les 
pintures i altres materials, percebem la imatge de les 
coses.

Fem matemàtiques? 
I tant! Juguem a treure i posar coses de les caixes, 
toquem els objectes i en percebem les característiques, 
encaixem i enrosquem...

Fem música? 
També. Escoltem cançons i peces de música clàssica, 
cançons de bressol... Tirem les coses al terra i així 
sabem si fan o no soroll, si ens agrada o no. Tot això 
fa que comencem a estimar la música. 

Segueix el dia a dia de l’Escola Bressol de Perafort a: 
blocs.xtec.cat/marblava

Per enfocar l’infant en el que serà la seva vida escolar 
que tot just inicia proposem:

Una línia d’aprenentatge activa basada en:

Una formació personalitzada que propiciï una 
educació integral en coneixements, destreses i valors 
en tots els àmbits de la vida

Potenciem la iniciativa dels infants per tal que 
intentin resoldre els seus problemes i vagin bastint un 
major grau d’autonomia

Accentuem els aspectes de col·laboració en lloc 
dels de competitivitat i així donem als infants un 
sentit de grup

En l’activitat i en el fer de cada dia, transmetem 
als nens i nenes uns hàbits que els permetran 
aconseguir autonomia i seguretat, i els facilitaran 
l’adquisició de nous aprenentatges

La relació amb l’entorn natural, social i cultural

L’atenció psicopedagògica pels nens que tenen NEE

L’atenció a la diversitat

Una avaluació contínua

Anglès per als alumnes de P2 
(dos dies a la setmana, mitja hora)

L’Escola Bressol Mar Blava és una escola aconfessional, 
laica, sense cap inclinació per cap tipus de religió, 
tot i que és partícip dels valors culturals més propers; 
per això celebra les festes populars més significatives i 
representatives de la nostra societat.

Al llarg del curs fem activitats i sortides que comple-
menten les feines diàries per tal d’oferir als infants una 
exploració més directa de l’entorn. Anem a la granja-
escola, al zoo, al teatre, a veure diferents oficis (la 
perruqueria, el mecànic, la botiga...), sortim a passejar 
per observar els canvis que ens ofereix la natura (mirem 
les flors, els insectes, les fulles...), observem els carrers 
del poble...

Què fem a l escola

Horari escolar

El nostre projecte educatiu

Activitats 
complementàries

matí

menjador

tarda

acollida

de 15.00 h a 17.00 h

segons demanda

de 9.00 h a 12.00 h

de 12.00 a 15.00 h

observació directa
experimentació

manipulació

Considerem les hores del menjar com a moments de 
contacte agradable i estimulants i també d’intercanvi 
social.

Procurem la participació activa dels infants, des de 
ben petits, en tot allò que envolta l’estona del menjar: 
aprenen a utilitzar la cullera i la forquilla, reparteixen 
els pitets, desparen la  taula...

Oferim dos tipus de menús: els triturats, consistents en 
les verdures variades i la carn (pollastre, vedella, paó) 
o el peix, i el menú dels infants més grans consistent en 
un primer i segon plat i les postres. Som les educadores 
les que anem canviant la textura del menjar segons la 
capacitat de masticació: a bocins, xafat amb forquilla, 
sencer...

L’Escola compta amb un servei de cuina elaborat per 
una empresa col·laboradora que prepara el menjar a 
la pròpia zona educativa del municipi, per la qual cosa 
els nens i nenes gaudeixen d’un menjar acabat de fer. 
D’aquesta manera, els àpats estan controlats directa-
ment per l’equip, preparats i cuinats al moment. La 
posada en marxa d’aquest servei es va fer adaptant les 
noves necessitats a les normes establertes per Sanitat.

L alimentació a l escola


