
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL DRACS

 

L’escola Bressol Dracs

Educatius amb codi 08048629.

És una llar on viuen nens i nenes de quatre mesos fins a tres anys. A través de la 

relació amb els companys, i uns adults que no son els pares, afavorim el 

creixement integral del nen/a com inici d’una etapa que és educativa i que continua 

al llarg de la seva vida. 

Per tal de que el funcionament de l’escola es pugui dur a terme de la millor manera 

possible hem creat una sèrie de normes de convivència que caldrà que tots els que 

en formem part de la comunitat educativa respectem.

 

ORGANITZACIÓ - HORARIS

Al matí obrim a les 7:30 

8:30 del matí, la resta d

9.15h. 

Quan ja ha arribat tothom, comencem les activitats programades per aquell dia fins 

les 12h que ens preparem per 

En cas de recollida pun

per no trencar amb la dinàmica del moment.

Cap a les 13:30h anem a fer la migdiada, que ens ajuda a recuperar forces.

A les 15:30, hi ha una 

companys que encara dormen, per tant les famílies hauran de ser molt puntuals, no 

trucar directament al timbre de a porta i procurar no fer gaire xivarri.

Els nens i nenes que es queden a berenar a l’escola aniran sortint 

16:30h fins les 18 hores

Els nens i nenes no podran ésser recollits per persones desconegudes per 

l’educadora i/o directora del centre, a no ser que els pares (o tutors legals) hagin 

avisat amb antelació suficient, autoritzant a una determina

del nen/a. 
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L’escola Bressol Dracs és de titularitat privada inscrita al registre de Centres 

Educatius amb codi 08048629. 

on viuen nens i nenes de quatre mesos fins a tres anys. A través de la 

relació amb els companys, i uns adults que no son els pares, afavorim el 

creixement integral del nen/a com inici d’una etapa que és educativa i que continua 

er tal de que el funcionament de l’escola es pugui dur a terme de la millor manera 

possible hem creat una sèrie de normes de convivència que caldrà que tots els que 

en formem part de la comunitat educativa respectem. 

HORARIS 

7:30 Els nens/es que esmorzen a l’escola, ho fan abans de les 

de companys poden anar entrant des de

Quan ja ha arribat tothom, comencem les activitats programades per aquell dia fins 

que ens preparem per dinar. 

ntual dels infants a les 12h demanem màxima puntualitat 

per no trencar amb la dinàmica del moment. 

anem a fer la migdiada, que ens ajuda a recuperar forces.

, hi ha una sortida on demanem que es respecti

companys que encara dormen, per tant les famílies hauran de ser molt puntuals, no 

trucar directament al timbre de a porta i procurar no fer gaire xivarri.

Els nens i nenes que es queden a berenar a l’escola aniran sortint 

es segons vagin arribant les famílies. 

Els nens i nenes no podran ésser recollits per persones desconegudes per 

l’educadora i/o directora del centre, a no ser que els pares (o tutors legals) hagin 

avisat amb antelació suficient, autoritzant a una determinada persona la recollida 
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de titularitat privada inscrita al registre de Centres 

on viuen nens i nenes de quatre mesos fins a tres anys. A través de la 

relació amb els companys, i uns adults que no son els pares, afavorim el 

creixement integral del nen/a com inici d’una etapa que és educativa i que continua 

er tal de que el funcionament de l’escola es pugui dur a terme de la millor manera 

possible hem creat una sèrie de normes de convivència que caldrà que tots els que 

ho fan abans de les 

e les 8.45h fins les 

Quan ja ha arribat tothom, comencem les activitats programades per aquell dia fins 

màxima puntualitat 

anem a fer la migdiada, que ens ajuda a recuperar forces. 

sortida on demanem que es respecti el descans dels 

companys que encara dormen, per tant les famílies hauran de ser molt puntuals, no 

trucar directament al timbre de a porta i procurar no fer gaire xivarri. 

Els nens i nenes que es queden a berenar a l’escola aniran sortint a partir de les  

Els nens i nenes no podran ésser recollits per persones desconegudes per 

l’educadora i/o directora del centre, a no ser que els pares (o tutors legals) hagin 

da persona la recollida 
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QUAN UN INFANT VE PER PRIMERA VEGADA A L’ESCOLA

Pensem en una adaptació relaxada. El pare/mare i educadores parlem abans i ho 

decidim segons les característiques de cada nen i nena. 

adaptació juntament amb la família, aquesta serà per la tarda per tal de no trencar 

amb la normalitat de l’escola. 

 

ALTRES ACTIVITATS 

Com ens agrada aprendre i veure coses noves, de vegades es fan 

de l’escola; sortides al parc o al mercat, teatre, colònies ...

Per a la realització d’aquestes activitats cal l’autorització expressa per part dels 

pares/mares o tutors legals.

També ens agrada celebrar els 

que aquelles famílies que vulguin fer

espelmes. Aquest és un acte de compartir i socialitzar que transmet als infants 

valors i actituds. Per aquest motiu és important educar per al consum racional , i 

demanem que no es portin “r

demostra que és més gratificant felicitar un company donant una bona abraçada i/o 

un gran petó. Ajudeu-nos a aconseguir uns valors millors per als infants dels que la 

societat ens ofereix. 

 

PER AFAVORIR LES COMUNICACIONS FAMÍ

A més de les trobades que tenim a l’entrada i sortida de l’escola, farem ús de les 

llibretes, on és pràctic escriure les informacions rellevants, així segur que arriben 

els missatges.  

A més durant el curs farem

els companys i companyes que marxen a “l’escola de grans”, farem una reunió de 

tancament de cicle.   

 

CÓM FUNCIONA EL PAGAMENT DE LES QUOTES?

Les mensualitats a pagar son onze (setembre 

(documentació adjunta). El cobrament del rebut serà entre el 

En cas de baixa, es cobrarà la quota educativa de tot el trimestre en curs. 
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QUAN UN INFANT VE PER PRIMERA VEGADA A L’ESCOLA. 

ensem en una adaptació relaxada. El pare/mare i educadores parlem abans i ho 

decidim segons les característiques de cada nen i nena. En cas de voler fer una 

adaptació juntament amb la família, aquesta serà per la tarda per tal de no trencar 

amb la normalitat de l’escola.  

ens agrada aprendre i veure coses noves, de vegades es fan 

des al parc o al mercat, teatre, colònies ... 

Per a la realització d’aquestes activitats cal l’autorització expressa per part dels 

pares/mares o tutors legals. 

També ens agrada celebrar els aniversaris dels companys a l’escola, i es per això 

amílies que vulguin fer-ho poden portar una coca o pa de pessic i 

espelmes. Aquest és un acte de compartir i socialitzar que transmet als infants 

valors i actituds. Per aquest motiu és important educar per al consum racional , i 

demanem que no es portin “regalets” ni cap tipus de joguina. L’experiència ens 

demostra que és més gratificant felicitar un company donant una bona abraçada i/o 

nos a aconseguir uns valors millors per als infants dels que la 

AFAVORIR LES COMUNICACIONS FAMÍLIA - ESCOLA 

A més de les trobades que tenim a l’entrada i sortida de l’escola, farem ús de les 

llibretes, on és pràctic escriure les informacions rellevants, així segur que arriben 

A més durant el curs farem trobades, reunions conjuntes, i cap a final de curs 

companys i companyes que marxen a “l’escola de grans”, farem una reunió de 

M FUNCIONA EL PAGAMENT DE LES QUOTES? 

Les mensualitats a pagar son onze (setembre – Juliol) mitjançant rebut domiciliat 

(documentació adjunta). El cobrament del rebut serà entre el dia 1 i 5 de cada mes. 

En cas de baixa, es cobrarà la quota educativa de tot el trimestre en curs. 
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ensem en una adaptació relaxada. El pare/mare i educadores parlem abans i ho 

En cas de voler fer una 

adaptació juntament amb la família, aquesta serà per la tarda per tal de no trencar 

ens agrada aprendre i veure coses noves, de vegades es fan activitats fora 

Per a la realització d’aquestes activitats cal l’autorització expressa per part dels 

dels companys a l’escola, i es per això 

ho poden portar una coca o pa de pessic i 

espelmes. Aquest és un acte de compartir i socialitzar que transmet als infants 

valors i actituds. Per aquest motiu és important educar per al consum racional , i 

egalets” ni cap tipus de joguina. L’experiència ens 

demostra que és més gratificant felicitar un company donant una bona abraçada i/o 

nos a aconseguir uns valors millors per als infants dels que la 

A més de les trobades que tenim a l’entrada i sortida de l’escola, farem ús de les 

llibretes, on és pràctic escriure les informacions rellevants, així segur que arriben 

trobades, reunions conjuntes, i cap a final de curs amb 

companys i companyes que marxen a “l’escola de grans”, farem una reunió de 

Juliol) mitjançant rebut domiciliat 

dia 1 i 5 de cada mes. 

En cas de baixa, es cobrarà la quota educativa de tot el trimestre en curs.  
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Per activitats extraordinàries s’abonen per separat (teatre, sortides, colònies...)

En els casos de pagament de la quota mitjançant “xecs guarderia” o similars, 

s’aplicarà un càrrec de 7

Per tal de reservar la pla

en dues mensualitats – 

novembre, sempre i quan

En el supòsit què les autoritats educatives i/o sanitàries or

les instal·lacions de la llar d’infants, l’escola s’obliga a continuar desenvolupant el 

projecte educatiu telemàticament, lliurant els recursos pedagògics adients i donant, 

dins l’horari escolar, el suport telefònic i/o telemàtic q

necessitin, per tal d’assolir els objectius educatius proposats.

La quota per aquests serveis digitals, serà com a màxim la quota del curs actual 

menys el cost del menjador. En cas que no hagi acord en aquest punt, es procedirà 

d’acord amb les regles que fixa l’article 36 del Real Decret llei 11/2020.

 

QUE PASSA SI UN DIA EM POSO MALALT

Quan a l’escola arriba un infant amb una malaltia transmissible, exposa als altres al 

perill de contagi. La manera que tenen els infants de 0

l’entorn, fa que s’hagin de prendre mesures específiques en aquestos casos.

Per tant convé que no assisteixi a l’escola bressol cap infant malalt.

següents recomanacions:

a) No assistir al centre en cas de malaltia
b) Quan tenen febre (a partir de 37,5º) s’han de quedar a casa 

hores, per tal d’evitar contagis entre els companys
c) En el cas que un infant es posi malalt mentre es a l’escola

avisaran immediatament
quedar-se a l’escola mes temps del necessari.

d) En els cassos de malalties infeccioses es demana mantenir un repòs de 
48h abans que l’infant torni a l’escola
 

Si algun nen o nena ha de prendre algun tipus de medicac

l’escola el tractament per escrit, i expedit per el seu pediatre junt amb el 

medicament concret en el que haurà de constar:

- Nom del nen/a
- Nom del producte i composició 
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s extraordinàries s’abonen per separat (teatre, sortides, colònies...)

En els casos de pagament de la quota mitjançant “xecs guarderia” o similars, 

s’aplicarà un càrrec de 7€ en cada pagament.  

aça per el curs següent es realitzarà un p

 Abril i Juny- que seran retornats a mitj

n l’infant segueixi a l’escola.  

En el supòsit què les autoritats educatives i/o sanitàries ordenessin el tancament de 

les instal·lacions de la llar d’infants, l’escola s’obliga a continuar desenvolupant el 

projecte educatiu telemàticament, lliurant els recursos pedagògics adients i donant, 

dins l’horari escolar, el suport telefònic i/o telemàtic que l’infant i la família 

necessitin, per tal d’assolir els objectius educatius proposats.

La quota per aquests serveis digitals, serà com a màxim la quota del curs actual 

menys el cost del menjador. En cas que no hagi acord en aquest punt, es procedirà 

cord amb les regles que fixa l’article 36 del Real Decret llei 11/2020.

E PASSA SI UN DIA EM POSO MALALT ... 

Quan a l’escola arriba un infant amb una malaltia transmissible, exposa als altres al 

La manera que tenen els infants de 0-3 anys de relacionar

l’entorn, fa que s’hagin de prendre mesures específiques en aquestos casos.

Per tant convé que no assisteixi a l’escola bressol cap infant malalt.

següents recomanacions:  

No assistir al centre en cas de malaltia o indisposició. 
Quan tenen febre (a partir de 37,5º) s’han de quedar a casa 
hores, per tal d’evitar contagis entre els companys 
En el cas que un infant es posi malalt mentre es a l’escola
avisaran immediatament a la família per tal que l’infant malalt no hagi de 

se a l’escola mes temps del necessari. 
En els cassos de malalties infeccioses es demana mantenir un repòs de 

h abans que l’infant torni a l’escola 

Si algun nen o nena ha de prendre algun tipus de medicació, haureu d’aportar a 

l’escola el tractament per escrit, i expedit per el seu pediatre junt amb el 

medicament concret en el que haurà de constar: 

Nom del nen/a 
Nom del producte i composició  
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s extraordinàries s’abonen per separat (teatre, sortides, colònies...). 

En els casos de pagament de la quota mitjançant “xecs guarderia” o similars, 

pagament de 200€, 

jans de setembre i 

denessin el tancament de 

les instal·lacions de la llar d’infants, l’escola s’obliga a continuar desenvolupant el 

projecte educatiu telemàticament, lliurant els recursos pedagògics adients i donant, 

ue l’infant i la família 

necessitin, per tal d’assolir els objectius educatius proposats. 

La quota per aquests serveis digitals, serà com a màxim la quota del curs actual 

menys el cost del menjador. En cas que no hagi acord en aquest punt, es procedirà 

cord amb les regles que fixa l’article 36 del Real Decret llei 11/2020. 

Quan a l’escola arriba un infant amb una malaltia transmissible, exposa als altres al 

anys de relacionar-se a 

l’entorn, fa que s’hagin de prendre mesures específiques en aquestos casos. 

Per tant convé que no assisteixi a l’escola bressol cap infant malalt. Fem les 

Quan tenen febre (a partir de 37,5º) s’han de quedar a casa vint i quatre 

En el cas que un infant es posi malalt mentre es a l’escola, les educadores 
per tal que l’infant malalt no hagi de 

En els cassos de malalties infeccioses es demana mantenir un repòs de 24-

, haureu d’aportar a 

l’escola el tractament per escrit, i expedit per el seu pediatre junt amb el 
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- Dosis i patologia
- Temporalitat 

 

OBJECTES QUE ES PODEN  I NO ES 

Els infants podran portar joguines de casa, ja que per alguns és un bon medi de 

comunicació, també quan l’educadora les mostra als companys l’infant se sent 

important i content. I ajuda

un hàbit, i que les educadores no seran responsables dels desperfectes que puguin 

patir les joguines. 

Cal remarcar, que està totalment prohibit per motius de seguretat dels infants portar 

joguines que continguin peces petites que els infants es 

 
QUÉ CAL PORTAR A L’ESCOLA?
El nen o la nena estaran millor si la roba és ample i còmode i les sabates amb 

belcro per afavorir la seva autonomia.

Totes les peces de roba han d’anar marcades en un lloc visible i la roba que s’hagi 

de penjar amb beta ampla, ja que serà el nen/a a la llarga l’encarregat/da de l’ordre 

dels seus objectes. 

En tot moment s’han d’evitar “petos”, botons petits, pantalons grans que li caiguin i  

bodis per els nens segons l’època de l’any, tenint en compte que 

bellugar-se a plaer. 

Quant arribi el fred us demanarem una jaqueta pel pati que es quedarà a l’escola 

fins ben entrada la primavera.

No cal dur bata, a l’escola hi ha per tots. E

casa per rentar i després la tornarà a l’escola.

Els llençols o sacs de dormir es posaran a les motxilles un divendres cada 15 dies 

per rentar, es important retornar

 

 

UNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL DRACS

Vallespir 165 08014 Barcelona 
tel: 93 4902653 

dracs.escola@gmail.com 
facebook.com/dracsescola 

Dosis i patologia 

OBJECTES QUE ES PODEN  I NO ES PODEN PORTAR A L’ESCOLA

Els infants podran portar joguines de casa, ja que per alguns és un bon medi de 

comunicació, també quan l’educadora les mostra als companys l’infant se sent 

important i content. I ajuda aprendre a compartir. Cal aclarir que això no 

un hàbit, i que les educadores no seran responsables dels desperfectes que puguin 

Cal remarcar, que està totalment prohibit per motius de seguretat dels infants portar 

joguines que continguin peces petites que els infants es puguin posar a la boca.

CAL PORTAR A L’ESCOLA? 
El nen o la nena estaran millor si la roba és ample i còmode i les sabates amb 

belcro per afavorir la seva autonomia. 

Totes les peces de roba han d’anar marcades en un lloc visible i la roba que s’hagi 

penjar amb beta ampla, ja que serà el nen/a a la llarga l’encarregat/da de l’ordre 

En tot moment s’han d’evitar “petos”, botons petits, pantalons grans que li caiguin i  

bodis per els nens segons l’època de l’any, tenint en compte que 

Quant arribi el fred us demanarem una jaqueta pel pati que es quedarà a l’escola 

fins ben entrada la primavera. 

No cal dur bata, a l’escola hi ha per tots. Els dies que s’utilitzi cadascú se l

rés la tornarà a l’escola. 

Els llençols o sacs de dormir es posaran a les motxilles un divendres cada 15 dies 

per rentar, es important retornar-lo lo abans possible net. 
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PODEN PORTAR A L’ESCOLA 

Els infants podran portar joguines de casa, ja que per alguns és un bon medi de 

comunicació, també quan l’educadora les mostra als companys l’infant se sent 

aprendre a compartir. Cal aclarir que això no esdevingui 

un hàbit, i que les educadores no seran responsables dels desperfectes que puguin 

Cal remarcar, que està totalment prohibit per motius de seguretat dels infants portar 

puguin posar a la boca. 

El nen o la nena estaran millor si la roba és ample i còmode i les sabates amb 

Totes les peces de roba han d’anar marcades en un lloc visible i la roba que s’hagi 

penjar amb beta ampla, ja que serà el nen/a a la llarga l’encarregat/da de l’ordre 

En tot moment s’han d’evitar “petos”, botons petits, pantalons grans que li caiguin i  

bodis per els nens segons l’època de l’any, tenint en compte que necessiten 

Quant arribi el fred us demanarem una jaqueta pel pati que es quedarà a l’escola 

ls dies que s’utilitzi cadascú se l’endurà a 

Els llençols o sacs de dormir es posaran a les motxilles un divendres cada 15 dies 
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LLISTAT DE ROBA 

TOTS ELS INFANTS: 

- Bossa de roba neta
temporada. 

- Unes sabates 
l’escola i s’aniran renovant a mesura que es cregui convenient)

- Dos draps de cuina
- Bossa de roba bruta

poder posar el

Les bosses de roba neta 

grans.  La motxilla que van i torna ha

pugui manipular amb facilitat

Cada dia heu de tornar a l’escola una 

dins la bossa del dia anterior, NO cal afegir roba de més.

 
MENUTS (3 A 24 MESOS

- Bolquers. 
- Tovalloletes humides.
- Esponja en un pot 
- 2 mudes de recanvi i dos bodis extres
- 3 pitets o mocadors de coll, 
- Un biberó complert
- Dos xumets, s

plàstic i pot per guardar
- Tub de crema , colònia...
- Dues tovalloles (una de lavabo i una de bidet).

GRANS (24-36 MESOS)

- Una muda complerta per si de cas
- Bolquers en cas de necessitat per la migdiada
- Una tovallola de bidet.
- Esponja en un

 

 

 

UNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL DRACS

Vallespir 165 08014 Barcelona 
tel: 93 4902653 

dracs.escola@gmail.com 
facebook.com/dracsescola 

Bossa de roba neta, amb mudes de recanvi suficien

 que no s’hagin utilitzat per anar pel carrer (es quedaran a 
l’escola i s’aniran renovant a mesura que es cregui convenient)

de cuina ben marcats.  
Bossa de roba bruta (que anirà i tornarà cada dia), din

ls draps, bates... 

Les bosses de roba neta quedaran a l’escola, us demanem que no siguin gaire 

La motxilla que van i torna ha de ser d’una mida que l’infant amb el temps 

pugui manipular amb facilitat, preferiblement amb cremallera. 

Cada dia heu de tornar a l’escola una reposició neta del mateix que trobeu brut 

dins la bossa del dia anterior, NO cal afegir roba de més. 

MENUTS (3 A 24 MESOS- bolquers) 

humides. 
Esponja en un pot de plàstic o tupper. 
2 mudes de recanvi i dos bodis extres. 
3 pitets o mocadors de coll, sobretot en el moment de la dentició
Un biberó complert, si és el cas (prèviament utilitzat). 

si és el cas, (prèviament utilitzats), marcats, amb cadena de 
plàstic i pot per guardar-ho. 
Tub de crema , colònia... 
Dues tovalloles (una de lavabo i una de bidet). 

36 MESOS) 

Una muda complerta per si de cas. 
Bolquers en cas de necessitat per la migdiada. 
Una tovallola de bidet. 

n pot de plàstic o tupper  

Barcelona Setembre 202
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nts adequades a la 

que no s’hagin utilitzat per anar pel carrer (es quedaran a 
l’escola i s’aniran renovant a mesura que es cregui convenient). 

ns de la motxilla per 

, us demanem que no siguin gaire 

de ser d’una mida que l’infant amb el temps 

ateix que trobeu brut 

sobretot en el moment de la dentició 

(prèviament utilitzats), marcats, amb cadena de 

Barcelona Setembre 2021 


