
ESCOLA BRESSOL ELS OCELLETS 
 
L’Escola Bressol els Ocellets situada al vell mig del poble de 
Vilobí, envoltada de natura, pensada i creada per donar 
resposta a les necessitats educatives, emocionals i socials 
dels infants i de les seves famílies.   
Som un centre que acull infants de zero a tres anys garantint 
el dret a rebre una educació de qualitat, oferint un gran ventall 
d’oportunitats, de vivències a través del joc, l’experimentació, 
la manipulació i el moviment. Tot respectant en cada moment 
les necessitats individuals i el ritme de cada infant.  

                    
Comptem amb un equip educatiu estable, amb una formació 
de qualitat, preocupat per la seva formació continuada. Que 
pensa en l’infant capaç, actiu, encuriosit i que cal acompanyar 
en el seu procés de creixement i  d’autonomia.  

 
 
 

 
Compartint en tot moment el projecte educatiu amb les famílies, ja 
que creiem que són part implicada en l’educació dels infants. 

Disposem : 

• D’una aula polivalent espaiosa i lluminosa.     

              

• L’aula de nadons (8 infants, de 4 mesos a 1any) 

            

• L’aula de caminants (13 infants, d’ 1 a 2 anys) 
   



  
• Dues  aules de grans (19 infants per aula, de 2 a 3 anys) 

 

   

• Un pati amb hort i jardí. 
 

          

Horari : l’escola bressol està oberta des de les 9h a 13h i de  
15h a 17h, amb servei de menjador(13h a 15h) amb flexibilitat 
d’entrada i sortida. Amb opció d’acollida 8h a 9h i permanència 
17h a18h (depenent de la demanda). 

Calendari : l’escola està oberta des del segon dia laboral de 
setembre fins el 21 de juliol. El mes de setembre fem horari 
d’adaptació  i el mes de juliol horari intensiu. 

Les vacances i dies de lliure disposició es donaran a la reunió 
informativa del mes de juliol. 

             
 

Mirades, somriures, complicitat, ajuda, companyia, respecte, 
compromís, esforç, autonomia i confiança… 

Una bona escudella educativa! 
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