12ª JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ 0-3 ANYS
“A LA LLAR D´INFANTS EDUQUEM”
MANIFEST
L’educació dels més menuts ens implica a tots. El nen és persona des del
moment del seu naixement, per tant té dret a viure, créixer i desenvoluparse amb plenitud.
Des de la reflexió pensem que l’educació dels nostres infants dins les
escoles s’ha de fer:






Respectant cada infant, la seva història i la nova realitat que li oferim.
Essent flexibles i dinàmics en una etapa que es defineix pels canvis
evolutius constants.
Aprenent de la diversitat, per tal de respectar les necessitats pròpies
de cada nen i nena.
Buscant l’estabilitat dels petits espais, afavorint una relació personal de
qualitat.
Compartint amb la família la tasca d’oferir a totes les nenes i els nens
una millor educació.

Tenint en compte aquestes consideracions, la Coordinadora d’escoles
Bressol de Catalunya exigeix al Govern de la Generalitat que es reguli un
únic model de centre per a infants de 0-3 anys, amb uns espais adequats i
uns professionals qualificats, un model educatiu que contempli la
importància d’aquesta etapa i que respecti els drets i les necessitats dels
més menuts.
El cicle educatiu 0-3 ha de formar part del recorregut pedagògic vital al
qual tota persona té un dret.
L’escola bressol és un espai d’aprenentatge, de comunicació i de suport a les
famílies. Aquest és un principi que tots hem de defensar i fer possible.
MAIG 2013

Les escoles bressol som
part del recorregut
pedagògic que fa el
nen.
L’equip educatiu és la
principal riquesa que
té una escola per
engegar petits o grans
projectes.
La família aporta la
seguretat i el benestar
personal de l’infant.
A l’escola, a l’aula els
mestres aporten
l’alegria per viure.
www.coordinadoraescolesbressol.info

SOCIS DE COORDINADORA
Alt Empordà: EB MUNICIPAL DE CABANES. PASSEIG DE LES OQUES DE CASTELLÒ
D’ ENPURIES. LLI RAMON REIG, LLI SOL SOLET DE FIGUERES.
Anoia: EBM LA CADIRETA D’ EL BRUC. LLI VAILETS DE CAPELLADES. LLI LA GINESTA, LLI LA
LLUNA DE IGUALADA. LLI SANTA ANNA DE MARGARIDA DE MOTBUI. LLI LA LLAR DELS
VAILEST D’ ODENA. LLIM SOL SOLET DE LA POBLA DE CLARAMUNT. LLI SANT MARTÍ DE
TOUS . LLI LA TORRE DE LA TORRE DE CLARAMUNT.
Baix Llobregat: LLI EL CARGO DE MOLINS DE REI.
Baix Penedès: LLI NIERO DE LLORENÇ DEL PENEDES. LLI LES ORENETES DE SANTA OLIVA.
LLI EL PUIG D’ EL VENDRELL.
Barcelonès: LLI ÀGORA, LLI DRAC MÀGIC, LLI L’ESQUIROL, LLI OIKIA, LLIM QUITXALLA,
LLIRATOLINET, LLI EL TRICICLE, LLI SOL SOLET DE BARCELONA. LLI LA CASA DELS ARBRES,
LLI L’ ESTEL BLAU, LLI GARABATOS, LLI LA GUA-GUA, EB PATUFET DE L’ HOSPITALET.
Garraf: LLI EL GALVOT DE VILANOVA I LA GELTRU
Garrotxa: EB LES BSLDUFES D’ OLOT
La Selva: LLI CA LA GUIDÓ DE BLANES. LLI LOLA ANGLADA DE LLORET DE MAR.
Maresme: EEI G. ROSA AYMERICH DE CABRILS. LLIEL CARRILET DE CALELLA. LLI
PALAFOLLETS DE PALAFOLLS. EBM PREMIÀ DE PREMIÀ DE DALT. EB EL RIAL DE SANT
CEBRIÀ DE VALLALTA. LLI VALLALTA DE SANT ISCLE DE VALLALTA. LLIM EL PI DEL SOLDAT
DE SANT POL DE MAR. EEIM DE 1ER CICLE DE SANTA SUSANA.
Osona: LLI COLORS DE MANLLEU.
Pallars Jussà: EB ELS MINAIRONS DE TREMP
Ripollès: LLI DAINA DE RIPOLL
Segrià: EBM D’ ALCARRÀS, LLI CUCA DE LLUM, LLI NALA, LLI PETER PAN DE LLEIDA
Vallès Occidental: LLI BAMBI, LLI EL CARGOL, LLI EL JARDINET, EB LA LLUNA, LLI MAINADA,
EB PEGGY-NENS, EB PETIT ESTEL, LLIQUITXALLA, EB SANT JOSEP DE CALASSANC, EL
SOLANA, LLI SOM PETITS, EL SORRIBES, LLI VIRILAI DE TERRASSA. EBM MONFLORIT DE
CERDANYOLA. LLI BARROMINNA DE VILADECAVALLS.
Vallès Oriental: EBM SANT JORDI DE CANOVELLES, LLI CAN SERRA DE CARDEDEU. LLI
CANGUR DE GRANOLLERS. LLI CAMÍ NOU, EB QUITXALLA DE MOLLET DEEL VALLÉS. EBM
LA FIRA DE MONTMELÓ.

Hem d’ajudar
l’infant a assolir
progressivament
seguretat afectiva
i emocional perquè
es pugui formar
una imatge positiva d’ell mateix i
dels altres; així tindrà recursos i
eines per superar
obstacles i
ser feliç.

L’ésser humà neix amb unes
capacitats que s’han de
desenvolupar per poder créixer i
millorar com a persona i només es
poden desplegar plenament
utilitzant les emocions.

L’infant necessita
dels seus iguals
per relacionar-se,
desenvolupar-se i
créixer en
plenitud.

L’home és
pensament,
però també
sentiment.
Pere Darder

14ª JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ 0-3 ANYS
“A LA LLAR D´INFANTS EDUQUEM”
MANIFEST

L’educació dels més menuts ens implica a tots: Administració,
societat en general, família i escola. L’infant és persona des del
moment del seu naixement, per tant té dret a viure, créixer i
desenvolupar-se en plenitud.
Des de la reflexió pensem que l’educació dels nostres infants
dins les escoles s’ha de fer:
 Respectant cada infant, la seva història i la nova realitat que li
oferim.
 Aprenent de la diversitat, per tal de respectar les necessitats
pròpies de cada nen i nena.
 Buscant l’estabilitat dels petits espais, afavorint una relació personal
de qualitat.
 Compartint amb la família la tasca d’oferir a tots els infants una
millor educació.

Demanem i més que mai que el Govern de la Generalitat tingui en
compte:
 El dret dels infants a una educació de qualitat amb el respecte per
cadascun d’ells, per la seva història i la seva realitat.

 El dret de la família a la lliure elecció del centre i de projecte
educatiu, també al primer cicle d’educació infantil.
 El reconeixement a l’escola bressol que durant més de 30 anys viu i
creu en el procés de la renovació pedagògica, amb els docents que
són un factor clau en la qualitat educativa.
 El reconeixement legal del primer cicle de l’educació infantil com a
etapa educativa integrada en el sistema educatiu amb una norma clara
i comuna per a totes les escoles bressol.

Tenint en compte aquestes consideracions, la Coordinadora
d’escoles Bressol de Catalunya demana un cop més al Govern de
la Generalitat que es reguli un únic model de centre per a
infants de 0-3 anys, amb uns espais adequats i uns professionals
qualificats, un model educatiu que contempli la importància
d’aquesta etapa i que respecti els drets i les necessitats dels
més menuts.
El cicle educatiu 0-3 ha de formar part del recorregut pedagògic
vital al qual tota persona té dret.
L’escola bressol és un espai d’aprenentatge, de comunicació i de
suport a les famílies. Aquest és un principi que tots hem de
defensar i fer possible.
Per tan exigim al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que tingui en compte la primera
etapa de l’educació infantil
MAIG 2015

