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#DESTACAT
NOU CALENDARI FISCAL
IBI (ABANS)
CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Béns immobles urbans

04-05-2020

06-07-2020

IBI (ARA)
DOMICILIACIÓ

CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Béns immobles urbans

04-05-2020

01-09-2020

DOMICILIACIÓ

1a fracció

04-05-2020

1a fracció

01-07-2020

2a fracció

03-08-2020

2a fracció

01-09-2020

3a fracció

02-11-2020

3a fracció

02-11-2020

RESIDUS DOMÈSTICS (ABANS)
CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Residus domèstics

04-05-2020

06-07-2020

RESIDUS DOMÈSTICS (ARA)
DOMICILIACIÓ

CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Residus domèstics

04-05-2020

01-09-2020

DOMICILIACIÓ

1a fracció

01-07-2020

1a fracció

01-09-2020

2a fracció

02-11-2020

2a fracció

01-12-2020

RESIDUS COMERCIALS (ABANS)
CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Residus comercials

04-05-2020

06-07-2020

RESIDUS COMERCIALS (ARA)
DOMICILIACIÓ

CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Residus comercials

04-05-2020

01-09-2020

DOMICILIACIÓ

1a fracció

01-07-2020

1a fracció

01-09-2020

2a fracció

02-11-2020

2a fracció

01-12-2020

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ABANS)
CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Vehicles tracció mecànica

04-05-2020

04-05-2020

DOMICILIACIÓ
04-05-2020

142 ACTUACIONS DE SERVEIS
SOCIALS

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ARA)
CONCEPTE

INICI VOL.

FI VOL.

Vehicles tracció mecànica

04-05-2020

02-10-2020

DOMICILIACIÓ
01-06-2020

Del període del 16/03/2020 al 22/04/2020, l’equip de serveis
socials del municipi ha realitzat 142 actuacions, que es
resumeixen en derivació de les persones voluntàries a la
formació de la Creu Roja; elaboració d’un llistat per detectar
les persones més vulnerables del municipi i posterior
seguiment per detectar-ne les necessitats; seguiment
telefònic de les persones perceptores del servei de SAD
d'auxiliar de la llar i treballadora familiar (un total de 20
persones) per valorar la necessitat del servei i possibles noves

demandes; coordinacions via Skype amb els professionals
implicats en alguns casos de menors; seguiment a famílies
amb menors per a detecció de les necessitats; valoracions
de nous casos d’alta del Ricard Fortuny; enviament mensual
del llistat d’aliments de Creu Roja; realització d’informes
puntuals per sol·licitar ajuts econòmics; sol•licitud
d’ampliació de targeta moneder i SAD, derivacions al Consell
Comarcal per a la tramitació d’ajuts puntuals; coordinacions
amb Habitatge del Consell Comarcal per fer traspàs d’algun
cas i resposta telefònica a totes les trucades que arriben de
l’Ajuntament, així com es continua amb el seguiment dels
casos de Serveis Socials.

A PROP DE L'ESCOLA

TARGETES MONEDER

Des de la Regidoria d’Educació estem vetllant perquè tots els
infants puguin seguir el curs i les tasques escolars, per això
des de l’Ajuntament, en coordinació amb l’equip directiu de
l’escola, es fa un seguiment individualitzat de les famílies
amb dificultats per realitzar les tasques escolars i s’ofereixen
serveis personalitzats.

El Departament d’Educació de la Generalitat ha confirmat la
segona recàrrega, amb 36 €, de les targetes moneder. L’import
correspon als dies laborables compresos entre el 14 i el 24
d’abril. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha canalitzat
novament la comunicació rebuda per fer arribar aquesta
informació als beneficiaris dels ajuts menjador.
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L'AJUNTAMENT COMPRA
MASCARETES PER A TOTS ELS
VEÏNS I VEÏNES
Davant la nova situació de desconfinament progressiu,
s’hauran de mantenir les mesures de distanciament i seguretat
per evitar possibles rebrots del virus. Amb aquest propòsit, des
de la Regidoria de Salut s’ha fet una comanda de mascaretes
per distribuir-les a tots els veïns i veïnes del municipi. De
moment, s’ha rebut una primera comanda de 450 unitats
que seran per al personal més exposat de les institucions
municipals i per a les persones més vulnerables. Es preveu que
la recepció de la resta de la comanda arribi durant el mes de
maig.

SEGUIM DESINFECTANT EL
MUNICIPI
Us informem que la brigada municipal segueix realitzant
tasques de desinfecció dels carrers i de les zones de
contenidors de manera periòdica. Concretament, els dilluns,
dimecres i divendres, sempre que el temps ho permet.

EL CAP DE VILOBÍ DÓNA
SERVEI ALS ALTRES MUNICIPIS
Des de principis d’abril, per tal d’alliberar recursos i en
previsió de possibles baixes de l’equip sanitari, es va decidir
reduir i concentrar els efectius d’atenció primària dels
municipis adjacents durant els dies de Setmana Santa. Amb
aquesta reestructuació, el consultori de Vilobí va donar servei
als municipis veïns de les Cabanyes, Font-Rubí i Pacs.

PROHIBIT EL PAS PER CAMINS
DE CAMIONS DE MÉS DE 12
TONES
Us informem que l’accés de camions de més de 12 tones està
restringit als camins del nostre poble, excepte serveis. Amb la
voluntat de seguir vetllant perquè es compleixi, s’ha instal·lat
la senyalització adient.

DOS VOLUNTARIS FORMATS
Des de l’Ajuntament de Vilobí, conjuntament amb Creu Roja,
es va fer una crida als veïns i veïnes del municipi per crear un
grup de voluntaris. De les sis persones que s’hi van presentar,
dues han finalitzat el curs d’assistència que ha impartit la Creu
Roja que els habilita a poder prestar ajuda a les persones que
ho necessitin. Una d’elles s’encarrega de realitzar compres a la
farmàcia, i l’altra, compra d’aliments. Afortunadament, fins a
dia d’avui, la demanda no és molt alta.

GRÀCIES!
Des de l’Ajuntament de Vilobí volem fer un
agraïment especial a totes les persones que estan
contribuint de manera altruista en iniciatives per fer
front a la crisi de la Covid-19. Són moltes les accions
que s’estan duent a terme i que es fan de manera
voluntària per un bé comú. Són moltes les persones,
els col·lectius i les empreses que hi estan aportant el
seu granet de sorra. A Vilobí els nostres veïns i veïnes
han demostrat mil vegades que quan cal hi són, i per
al que faci falta. Aquesta vegada no podia ser diferent.
A tots els que us hi sentiu identificats, gràcies.
D'altra banda, us informem que l'Ajuntament està
obert a tothom per qualsevol dubte, aclariment o
suggeriment.
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

01. EL FORN DE VILOBÍ, ACTIU!

04. OMPLE DE VIDA ELS CARRERS DE VILOBÍ

Amb motiu de Setmana Santa i conjuntament amb el
Forn de Vilobí, es va promoure un sorteig d’una mona
a través del perfil d’Instagram de @vilobielteupoble. La
iniciativa va tenir molt bona participació i la guanyadora
va ser la Carmen Campo, veïna de Vilobí. Us informem
també que, recentment, el Forn de Vilobí disposa del
seu propi perfil en aquesta xarxa social. Podeu seguir-los
a @fornipizzesvilobi i estar al cas de totes les novetats i
serveis. Aprofitem per donar-los les gràcies per l’esforç
per fer-nos el confinament més fàcil.

Arran del recent estrenat desconfinament dels infants,
des de l'escola Llebeig us proposem una idea: entre
fanals, entre arbres, penjar uns fils, a mode d'estenedor,
on els infants puguin comunicar, enviar-se missatges,
imatges, llegir, compartir, expressar la seva veu... d'on
penjar amb fils els seus dibuixos, pensaments frases...
per omplir de vida els carrers de Vilobí. Encara s'han
de saludar des de la distància, no es poden tocar, no
es poden abraçar, però a través dels missatges que han
deixat els altres infants podran comunicar-se, podran
abraçar, podran descobrir i trobar respostes i conèixer
o entendre una mica més el que ens està passant...
Sortiu de casa amb un fil llarg, que podeu estendre
d'arbre a arbre, de fanal a fanal... per tal de construir
aquests ponts de comunicació, d'atansament... De ben
segur que a més els carrers de Vilobí s'embelliran amb
les creacions del infants. El primer diumenge aquesta
iniciativa ja va tenir una protagonista, una alumna de 6è
de l'escola Llebeig , la Isona Vallès Sas, que va estendre
el seu art a la façana de casa seva.

02. LECTURES RECOMANADES PER SANT JORDI
Durant els dies previs de Sant Jordi, els membres
del Club de Lectura de Vilobí, conjuntament amb la
Regidoria de Cultura, van realitzar un seguit de vídeos
amb l’objectiu de recomanar llibres i incentivar la
lectura. Aquests clips han estat publicats als perfils de
Facebook i Instagram de @vilobielteupoble. A més,
s’ha fet un sorteig de 8 llibres que es compraran a
la llibreria l’Odissea de Vilafranca, per contribuir a la
iniciativa #elsllibresescomprenalesllibreries.

03. RÀDIO LLEBEIG DURANT EL CONFINAMENT
La ràdio del Llebeig segueix ben activa i ja té la seva
primera emissió des del confinament. Si voleu escoltar
el programa que ens han preparat, només cal que
entreu a la pàgina web de l’escola
(https://sites.google.com/view/escolallebeig/radio-llebeig).

04. FESTES DE BARRI, EN QUARENTENA
Degut a l’estat d’alarma actual en relació amb la
Covid-19 i tenint en compte la situació de confinament
actual, des de l’A. V. Les Guixeres i l’A. V. de Bellver
ens veiem obligats a valorar la possibilitat d’anul·lar
totalment o parcialment els nostres actes en funció de
com evolucioni tot plegat. Per tot això us informem que
ens reservem la possibilitat d’adaptar, ajustar, modificar
o cancel·lar definitivament aquests actes en funció de
les restriccions que ens vinguin donades des de l’Estat.
Desitgem que aquesta situació millori aviat, poder
tornar a la normalitat i retrobar-nos amb totes les veïnes
i veïns. Una forta abraçada! Salut!
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05. PLAYBACK'S A LES XARXES SOCIALS!

06. ÈXIT DE LA CONFINACURSA!

L’Associació Playback’s Vilobí s’ha renovat pel que fa a
les xarxes socials. Hem creat un Instagram i també hem
creat una nova pàgina de Facebook. Busca’ns i segueixnos!

El passat 12 d’abril a les 11 del matí es va donar el tret
de sortida de la Confinacursa, una cursa d’un quilòmetre
que s’havia de fer dins de casa. S’hi van inscriure 3.459
persones i sabem que molts vilobinencs i vilobinenques
hi van participar. La cursa l’organitzava l’Ajuntament de
Vilafranca i nosaltres ens hi vam adherir per donar suport
a aquesta iniciativa; creiem que és molt important estar
actiu aquests dies de confinament tant per a la nostra
salut física com mental.

@playbacksvilobi
@AssocPlaybacksVilobi
Portem setmanes reunint-nos i us hem deixat un
missatge en format vídeo en aquestes xarxes.
L’Associació de Playback’s Vilobí està amb vosaltres
perquè estem junts, perquè tot anirà bé i ens en
sortirem, cuidem-nos tots, queda’t casa i no defallim!
Aquest és el missatge que l’organització us trasllada.

El 100% de les inscripcions es destina a la investigació
del coronavirus, i per cada inscripció Serveis Mèdics
feia una aportació d’1 €. Volem agrair-vos la vostra
participació i col·laboració en aquesta cursa tan
important!

I per això hem proposat aquest REPTE: fer que entre
tots puguem realitzar el primer playback d’aquest any.
Segueix aquesta coreografia que us ensenyem en el
vídeo i que és molt senzilla per fer-la en confinament.
Penja el vídeo, etiqueta’ns i farem un muntatge amb
tots els rebuts. Aquest repte està dirigit a grans i a
petits, amb humor o tècnica, disfressats o amb pijama.
Volem que tothom hi participi. T’hi animes?

07. FESTIVAL TALLS I CONCERTS A LA FRESCA
Des de la Regidoria de Cultura, malauradament s’ha
pres la decisió de suspendre l’edició del Festival Talls
2020. Pel que fa al Cicle de Concerts a la Fresca, de
moment es segueix treballant amb la voluntat de tirarlos endavant. No obstant això, es continua pendent de
les mesures que s’implantin per prendre una decisió
definitiva.

EL FORN DE VILOBÍ ENS FA EL
CONFINAMENT MÉS FÀCIL!
OFEREIX SERVEI A DOMICILI DE PA I DERIVATS,
AIXÍ COM TAMBÉ QUEVIURES, CARN I EMBOTITS.
A MÉS, HA REPRÈS EL SERVEI DE
PIZZES A DOMICILI!
Encàrrecs al 93 897 81 10
Segueix-los a Instagram a
@fornipizzesvilobi
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VIURE VILOBÍ

VILOBÍ I REPÚBLICA

SEGUIM I #ENSENSORTIREM!

QUI DIA PASSA, ANY EMPENY

Sembla que les mesures adoptades per frenar l’avanç del virus de la
Covid-19 estan donant bons resultats i, a poc a poc, podrem anar sortint al
carrer i recuperar una certa normalitat en les nostres vides.

Cinquanta dies després d’haver-se decretat l’estat d’alarma per la crisi
de la Covid-19, el govern de Vilobí no ha pres ni una decisió important
que afecti el conjunt de la ciutadania. S’ha limitat a donar compliment
de les mesures dictades per la Generalitat i l’Estat quant a tancament o
restricció d’accés a espais públics o desinfecció de la via pública, com
no podia ser d’altra manera, però no ha promogut cap acció d’àmbit
local que ajudi a pal·liar els efectes d’aquesta crisi sobre la vida dels
veïns i veïnes. I ni tan sols ha decidit una cosa tan bàsica i oportuna
com ajornar el cobrament d’impostos, cosa que sí que han fet la majoria
d’ajuntaments; el govern de Vilobí ha esperat que fos la Diputació la
que prengués la decisió per a ells. I qui dia passa, any empeny.
La darrera ocurrència del govern del senyor Edo ha estat passar per
totes les cases una enquesta per preguntar la conveniència de destinar
o no recursos municipals a pal•liar la crisi de la Covid-19. Quin sentit
té preguntar a la ciutadania si vol que el seu Ajuntament l’ajudi,
quan aquesta és la primera obligació de tota administració pública?
L’enquesta ni té cap base metodològica ni cap fiabilitat real, és un
brindis al sol per fer veure que fan alguna cosa i que no pretén res més
que blanquejar la inacció i incompetència de l’equip de govern. Com
poden dir enquesta a un full fotocopiat que la gent pot contestar de
manera anònima i ha de portar a la bústia municipal sense cap mena de
control i quan el confinament encara és vigent? I si una mateixa persona
o família contesta més d’una enquesta per condicionar el resultat?
Consultar el poble és un dels eixos del nostre programa per fomentar
la participació ciutadana, però no així. Les consultes s’han de fer amb
garanties, si no, perden la seva raó de ser. No dubtem de la bona fe, i
fins i tot de les bones intencions del govern municipal, però ni la bona fe
ni les bones intencions no són suficients per governar un poble. També
cal intel•ligència, projecte i, sobretot, responsabilitat.

Però aquesta sortida del confinament caldrà fer-la amb molta precaució,
sense abaixar la guàrdia i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.
Ho hem fet bé, hem demostrat una actitud modèlica i cal seguir en aquesta
mateixa línia.
El Grup municipal Viure Vilobí-CP vol agrair a totes les veïnes i veïns
de Vilobí el seu elevat grau de responsabilitat davant unes circumstàncies
excepcionals que han capgirat el nostre dia a dia. Sortosament, no hem
hagut de lamentar cap defunció pel virus, ni cap ingrés hospitalari, és per
això que és tan important seguir fent-ho bé. Hem d’integrar en els nostres
hàbits quotidians l’ús d’elements de protecció, la higiene, mantenir la
distància de seguretat, el temps que sigui convenient, per la nostra salut i
per la dels nostres familiars i veïns.

SENT VILOBÍ + JUNTSXCAT

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

#QUEDATACASA

SENTIM-NOS ACOMPANYATS

Des de SENTVILOBÍ+JuntsxCat desitgem que totes i tots estigueu bé.
Estem vivint una situació inimaginable amb la pandèmia de la Covid-19 i
volem que sentiu que estem a prop.

En aquests dies de tanta informació per part de totes les autoritats i òrgans
gestors (Generalitat, Govern, Salut, premsa, xarxes socials...) ens sentim
plens d’informació i potser buits de contingut. Necessitaríem potser
que algú més proper ens fes arribar notícies amb fonaments propers,
pensaments, crítiques i reflexions útils. Que se’ns expliqués, per exemple,
com està funcionant l’Ajuntament en aquests dies de confinament. Que
ens anés recordant a qui i de quina manera ens hem d’adreçar per si
necessitem quelcom.

Ens seguim reunint per valorar i estudiar propostes per fer a l’equip de
govern. Evidentment, les nostres reunions les fem telemàticament, confinats,
i també les realitzem amb altres regidors, alcaldes de la comarca i membres
de la Diputació per compartir sensacions i iniciatives. Ens hem posat a
disposició de l’Ajuntament. I recordeu, no dubteu a posar-vos en contacte
si esteu preocupats per alguns veïns que estiguin sols o siguin vulnerables,
i així, gestionar-ho conjuntament amb l’Ajuntament. Seguim dedicant un
agraïment especial al personal municipal per la seva tasca.
A SENTVILOBÍ+JuntsxCat estem treballant per aportar iniciatives pel futur
immediat del poble per aquesta crisi sanitària i econòmica. I fem la petició
d’utilitzar el romanent de tresoreria i superàvit de l’Ajuntament per fer front
a la crisi sanitària, social i econòmica com a conseqüència de la Covid-19.
Queda’t a casa i cuidem-nos Posa’t en contacte per qualsevol dubte o
proposta a SENTVILOBÍ+JuntsxCat sentvilobi@gmail.com.		

Sobreinformats per molts i desinformats per d’altres, considerem
important saber quins drets tenen en aquests moments les famílies de
Vilobí en situació de vulnerabilitat, a quins drets poden optar els veïns
que han perdut la feina o els autònoms que no saben quan la podran
reemprendre, als veïns —tots— que ens toca pagar els impostos de
vehicles, escombraries, aigua i llum com si els nostres ingressos fossin
els mateixos que en una situació de normalitat. En tenim respostes? Ens
les podeu fer arribar, amics del consistori? Són diversos els municipis
que han congelat els impostos en aquests moments fins a nou avís, o
que els han reduït proporcionalment al temps d’estat d’alarma, o que han
informat els autònoms del municipi sobre els seus drets a prestacions
possibles de sol•licitar i com gestionar els tràmits, o que han posat a
disposició dels veïns serveis socials extres i reforços per a les famílies o
persones més necessitades. Potser Vilobí en podria ser també un exemple.
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UN MILAGRO

POC ENS HAURÍEM
IMAGINAT...

Domingo 26 de abril,

“Cuando la tormenta pase
y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.
Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.”
Si tal como hasta ahora sigo sufriendo los días con esta
pandemia, trabajaré con todas mis fuerzas mi huerto, a ver si
cavando y cavando en mi imaginación, consigo encontrar la
lámpara maravillosa de Aladino; al frotarla, le pediré no tres
sino un solo deseo: tener los nietos entre mis brazos. Será un
milagro.
Manuel Monera

Poc ens hauríem imaginat tot aquest caos! Aquests moments
que toca viure sense saber molt bé quin serà el desenllaç de la
història, una història que recordarem sempre, amb llàgrimes
als ulls pels qui han partit, però havent recuperat algunes
coses que potser feia temps que teníem una mica oblidades:
les ganes d’abraçar, de fer petons, de fer l’amor i de sentir-nos
a prop. Des d’aquí dalt imagino i desitjo que molt aviat us
pugui abraçar a totxs!
Marc Martí Mata

DES DEL MEU
CONFINAMENT...
23 d’abril de 2020, potser el dia més trist d’aquest
tancament, quan he vist la Rambla de Barcelona
pràcticament buida de gent, sense flors, sense
llibres, sense vida.Però quan la meva tristesa
estava arribant al seu límit més alt i pensava
que seria la primera diada de la meva vida sense
rosa, apareixen per l’escala tres roses del jardí de
casa.Ràpidament la meva tristesa ha marxat i ha
aparegut un gran somriure d’agraïment, d’amor i
sobretot d’esperança. Ens en sortirem, entre t@ts.
Amics, família, veïns, companys, RESISTIREM,
PERSISTIREM I GUANYAREM.
Encarni Montero

PERSONES.

La vida, a veces se parece a una novela escrita por un loco. Hoy,
sin ir más lejos, me he acogido a la quinta enmienda y me he
dicho: ¡YA BASTA! Así que aprovechando que los niños podían
salir a la calle, me he vestido de padre y he ido a abrazar a los
nietos. Al verme han corrido hacia mi más altos y guapos que
nunca. Y nos hemos fundido en un abrazo eterno, infinito;
por fin he podido volver a oler sus cuerpos a canela, naranja
y aceite de oliva. Salió el Sol por todos los costados de sus
brazos al descubierto. Volvimos a nacer, yo al menos, luego,
con patinete uno y bicicleta el otro, paseamos juntos sin reloj,
entre arboles y viñas. Hablamos de muchas cosas, reactivamos
proyectos, ideas e ilusiones que durante 44 días y 44 noches
han estado pululando en sueños. No es lo mismo viajar en un
tren de cercanías con todos los avances técnicos que tengamos
a nuestro alcance en imágenes, fotos y mensajes de voz, que en
directo. Palomas mensajeras que alivian el confinamiento y nos
llenan de esperanza. Pero ahora que los tengo delante no hay
ni punto de comparación, los veo, los abrazo, los beso, los oigo,
los siento. Hasta tal punto los vivo que me viene a la cabeza el
poema de Alexis Valdés, actor y humorista cubano que vive en
Miami:

#ELSOCELLETSDEVILOBI
QUÈ FEM, QUI SOM I QUÈ PRETENEM?
Benvinguts a l’escola bressol Els ocellets de Vilobí del Penedès, situada al bell
mig del Penedès, envoltada de natura. Acollim infants del primer cicle d’educació
infantil (dels 4 mesos als 3 anys).
Som un equip de 5 educadores, amb experiència i preocupades per la nostra
formació. Creiem que la nostra tasca és la d’acompanyar amb afecte i respecte, amb
confiança plena en les seves capacitats i possibilitats de desenvolupament.
El nostre objectiu principal és acompanyar les famílies en l’educació dels seus
petits. El respecte, la confiança i la flexibilitat són els eixos que defineixen la nostra
relació amb les famílies, basades en el bon tracte, el respecte i la complicitat.
Un espai de comunicació entre família i educadores, on cuidem aquests aspectes
sobretot en l’acollida de l’infant, en una bona planificació de l’adaptació, en una
comunicació diària.
La importància del contacte diari amb les famílies, que ens permet rebre i donar
informacions necessàries per al benestar de l’infant. També disposem d’altres espais
de comunicació com són les reunions, les entrevistes personalitzades, la llibreta
viatgera.
Volem que l’escola esdevingui un espai acollidor, agradable i obert a les famílies.
Considerem que tots els moments que passem dins l’escola bressol són educatius,
tenen un valors, per tant, els hem de cuidar. Els moments i les situacions de la vida
quotidiana i la cura de l’infant: higiene, menjar, descans… formen una gran part
dels nostres objectius educatius. On els infants trobin un espai per jugar, aprendre,
experimentar, moure’s, cantar, relacionar-se, gestionar les pròpies emocions,
desenvolupar la seva autonomia… On els infants trobin un entorn segur, acollidor,
ajustat al seu moment evolutiu i a les seves necessitats i un conjunt d'experiències
educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge. Veiem un infant
actiu, curiós i amb desig d’aprendre.
Els espais a l’escola bressol són amplis, s’orienten per aprofitar la llum solar i
compleixen amb els requisits de seguretat i d’accessibilitat. Tots ells preparats amb
intencionalitat educativa, on l’objectiu primordial és que els infants, a través del
joc, hi puguin desenvolupar capacitats motrius, cognitives, emocionals i de relació.
Oferim material que provoqui el joc i la descoberta.

PER QUÈ ESCOLLIR LA NOSTRA LLAR D'INFANTS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Està envoltada de natura
Tenim experiència i formació
És un espai acollidor i agradable
Estem oberts a les famílies
Vetllem per la vida quotidiana i la cura de l’infant
Treballem espais de comunicació entre família i
educadores
Juguem, aprenem, experimentem, ens movem, cantem...

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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És un espai on relacionar-se
Donem importància a la gestió de les pròpies emocions
Desenvolupem la seva autonomia
Estem en un entorn segur, acollidor, ajustat al seu
moment evolutiu i a les seves necessitats
Oferim un conjunt d’experiències educatives que
promouen el seu desenvolupament i aprenentatge
Tenim contacte diari amb les famílies
Estimulem l'activitat, la curiositat i el desig d’aprendre
Acompanyem amb afecte i respecte

