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Les instal·lacions El passat 15 de setembre, va entrar en funciona-
ment un nou equipament educatiu per als més pe-
tits del municipi. Aquest nou equipament, del que 
fins ara no disposàvem i d’altra banda tant reclamat 
al municipi, des que es va perdre fa més de vint 
anys, és la nova Escola Bressol Municipal “Els Gui-
llemets”, de titularitat municipal, per atendre alum-
nes d’1 i 2 anys.

Donades les dificultats de l’actual moment econò-
mic i social, s’ha apostat per concentrar i aprofitar 
al màxim els recursos educatius dels que disposa 
el municipi, construint dues noves aules i els seus 
equipaments dins del recinte de l’Escola Guillem 
de Claramunt. 

El fet d’ubicar-la dins del recinte escolar facilitarà la 
mobilitat i l’accés als dos centres educatius a les fa-
mílies que tenen varis fills o filles en diferents edats 
escolars, coincidint els horaris d’entrada i sortida 
i evitant els desplaçaments a diferents punts del 
municipi.

Tant la nova ampliació com l’escola de la Secuita 
estan projectades segons la normativa vigent. És 
idònia per acollir als més petits i atendre les seves 
necessitats. A més a més, l’edifici està adaptat per 
a la mobilitat de les persones amb discapacitats o 
cotxets, per tant no té barreres arquitectòniques i  
garanteix la comoditat i seguretat de tots els usu-
aris. 

El nou centre d’educació infantil oferta un màxim 
de 37 places, distribuïdes en dues aules: una de 
P1 (d’1 any) i una de P2 (de 2 anys), cuina, buga-
deria, despatx, vestidors, magatzem i zones comu-
nes com passadís i rebedor. La instal·lació disposa 
de sistema de descalcificació d’aigües generals i 
de purificació, mitjançant osmosi, per a l’aigua de 
consum. Les aules estan dotades de zona de can-
viador de bolquers, lavabos i piques adaptades als 
requeriments de la normativa vigent. També dis-
posen d’equips de depuració d’aire, climatització, 
terra de parquet, sortida directa al pati i molta llum 
natural. 

Els nous espais dels que disposa l’Escola Bressol 
són:

• Dues aules de grans dimensions amb can-

viadors, lavabos i banyera. Per a  P-1 i P-2.

• Zona de cuina d’adaptació i zona de buga-
deria.

• Vestidors per al personal.  

• Aparcament de cotxets.

• Despatx de direcció.

• Magatzem.

• Pati propi, aïllat de la resta de l’escola.

També els espais compartits amb l’escola Guillem 
de Claramunt són :

• La cuina central. 

• Sala de reunions.

• La sala de psicomotricitat.

• La zona poliesportiva coberta i descoberta. 

L’Equip humà 
L’equip educatiu té una base multidisciplinària, per 
cobrir diferents àrees de l’educació, tant dins del 
centre com en l’entorn social del municipi. 

La multiprofessionalitat de l’equip educatiu ens 
permet donar respostes globals, contemplant els 
infants des de diferents perspectives (cognitiva, 
afectiva, social, psicomotriu i comunicativa), totes 
elles encaminades a potenciar el desenvolupament 
harmònic i integral dels infants.  Tot l’equip humà 
ha superat un procés d’oposició pública, davant 
d’un tribunal qualificador format per membres de 
l’Escola d’Administració Pública i del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Està format pels següents professionals:

Direcció: 

Mª Rosa Barreto Ferrer. Educadora Social, 
especialista en Trastorns del Comportament 
Infantil. Diplomada en Puericultura. Tècnica 
en Educació infantil. Tècnica Sanitària. Tècni-
ca en Riscos Laborals.  Experta Universitària 
en Discapacitats Psíquics i Experta Universi-
tària en Tecnologies Educatives Aplicades a 
l’Educació. Postgrau en Direcció de Centres 
Educatius.

Personal d’aula:

Rosalia Miró Ferré. Mestra infantil. Tècnica 
Superior en Arts Plàstiques i fotografia.

Carla Cano Jiménez. Tècnica en Educació 
infantil. Llicenciada en Llengües.

Foment de la participació dels 
pares i mares
Es fomentarà la participació activa de les famílies 
en el si de l’escola, per facilitar que les famílies i 
l’escola comparteixin l’educació i el creixement 
dels nens i nenes. 

L’Escola Bressol municipal “Els Guillemets”, és una 
escola aconfessional i laica, d’immersió lingüística 
en tres idiomes (català, castellà i anglès), partícep 
dels valors culturals més propers, lligada a la vida 
del municipi, amb l’entorn natural, social i cultural 
que l’envolta. Donarà atenció als nens que tenen 
necessitats especials, amb atenció a la diversitat i 
amb una avaluació contínua.

 Amb un projecte educatiu innovador és necessari  
involucrar  les famílies i gaudir de la seva participa-
ció per potenciar el desenvolupament integral dels 
seus fills, així com anar adaptant els serveis a les 
necessitats reals de les famílies i el seu entorn. 

Servei de menjador i acollida
L’escola bressol compta amb un servei de cuina 
propi, d’elaboració al mateix centre Guillem de 
Claramunt. Els àpats estan controlats per l’equip 
del centre, dietes equilibrades i adaptades als més 
petits (triturats i transició als sòlids). La cuina de 
l’escola de la Secuita destaca per la seva alta qua-
litat en l’elaboració de menús i per la utilització de 
productes ecològics, naturals i frescos.

El fet de comptar amb l’elaboració en el mateix 
centre, permet l’adaptació a necessitats especifi-
ques dels alumnes, com al•lèrgies, intoleràncies 
o menús especials per malaltia. L’elaboració del 
menjar està supervisat per les inspeccions dels de-
partaments d’Ensenyament i Sanitat de la Genera-
litat de Catalunya.

El servei d’acollida s’inicia a les 7:30 h. del matí 
i permet a les famílies poder deixar els seus fills 
i filles en un horari compatible al d’entrada a les 
seves feines.

Aquest nou projecte i servei educatiu, que ha co-
mençat amb l’objectiu de donar resposta a les ne-
cessitats que com pares i mares de fills d’1 i 2 anys 
podeu tenir, ens il•lusiona profundament. Aquest 
repte vol ser un model educatiu de primer ordre, 
en el qual ens  agradaria que us sentíssiu  part 
implicada. Amb la convicció que és el millor que 
podem oferir a les famílies del municipi amb fills i 
filles petits.

Escola Bressol


