
 Soc l'Anna, pedagoga, educadora social i directora de l'EBM 
Maricel des de l'any 1998. Soc mare de dues filles. 
En una primera etapa en el món laboral em vaig orientar cap 
a la intervenció social, fins que vaig descobrir la meva gran 
passió: L'Educació en els 0 – 3 anys. 
Com a directora de Maricel tinc la responsabilitat de que 
l'equip educatiu vagi creixent dia a dia com a professionals, 
seguint la mateixa línia pedagògica i amb l'estil que ens 
caracteritza. 
Gaudeixo podent compartir i assessorar a les famílies en 
aquesta gran aventura de la vida quan tenen un fill/a petit. 
I sobretot m'agrada escoltar, compartir, acompanyar, aportar, 
reforçar, orientar, ajudar... per tal que cada infant i cada 
família pugui gaudir i fer brillar la seva millor versió; sempre 
des de la tolerància i el respecte envers l'altre 
 

 

Soc la Rosa, educadora infantil i mare de la Jordina i en 
Moisés. Fa més de 30 anys que treballo a l’escola bressol 
Maricel i estic molt contenta de formar part d’aquest gran 
equip. 
 
Em sento molt afortunada de poder treballar en una feina  que 
m’agrada,  on puc gaudir del creixement  emocional  i  evolutiu 
dels infants amb les seves famílies. 
 

 

Soc la Laura, educadora infantil de l’ EBM Maricel i estic molt 
contenta de formar part d’aquest equip. Tinc  dos fills que ja 
són grans, un noi i una noia.  Porto més de trenta anys 
gaudint de la meva feina amb els infants, en els quals he 
après molt de les vivències i he pogut anar enriquint la meva 
experiència. 
 
És molt bonic  poder acompanyar a les famílies i poder 
compartir plegats l’evolució i l’educació dels seus fills/es  en 
aquesta etapa tan important, amb molt amor i respecte. 
 



 
 
Soc la Míriam, educadora infantil, administrativa i estudiant 
de mestra. Des de fa 11 anys vaig emprendre el camí en el 
món de l’ensenyament, en aquesta primera etapa tan 
emocionant; on cada dia visc experiències noves que 
m’ajuden a créixer com a persona. 
 
Veure les seves primeres vivències, les primeres passes, les 
primeres paraules, les primeres abraçades... no hi ha 
paraules per descriure aquestes sensacions, cada dia 
m’ensenyen una cosa nova. Soc molt afortunada de formar 
part de l’equip educatiu del Maricel, on compartim 
aprenentatges i noves aventures que ens aporten els nostres 
infants i famílies. 
 

 

Hola soc l’Elda mestra d’educació infantil, monitora de lleure 
i mare d’un nen de 10 anys. Porto molts anys treballant en 
escoles bressol i em considero molt afortunada per poder 
gaudir a diari dels infants. 
 
Els seus somriures, abraçades i petons m’ajuden a ser millor 
persona i aquest fet es tradueix en felicitat i motivació per 
acompanyar-los en la primera etapa escolar de les seves 
vides. Actualment estic com a mestra a l’EBM Maricel, on 
espero seguir creixent tant a nivell personal com a 

professional.  
 

 

Soc la Margot, mare de tres fills, pedagoga i educadora 
infantil. Amb una experiència de quinze anys sempre amb els 
més petits, acompanyant-los en aquesta etapa. Un dia amb 
ells és  únic i irrepetible, és significatiu, tant en aprenentatges 
com  en l’aspecte emocional. 
 
Cada dia descobreixo coses noves del  meu ofici, compartir 
temps és compartir vida.  Acompanyar les famílies en el 
creixement dels seus fills és un altre regal que la feina 
d’educadora m’ofereix cada dia. 



 

Soc la Flo educadora infantil i vetlladora. M'agrada formar 
part de moments i mirades entre els infants. És emocionant 
veure com arriben petitons i marxen preparats per afrontar el 
principi d'un camí ple d'aventures i vivències. 
 
Em sento molt agraïda amb les famílies quan ens deixen els 
seus tresors amb plena confiança i seguretat. És una feina 
tendre, emocional, enriquidora que et fa créixer i ser millor 
cada dia. Les millors petjades es fan de cor a cor. 

 

 

 

 

 
 
 
Jo soc la Natàlia, mestra d'educació infantil, tècnica superior 
en educació infantil i monitora de lleure. Em fa molt feliç tenir 
la sort d'acompanyar a les petites i als petits a descobrir el 
món en els primers anys de la seva vida. Per mi, fer de la 
meva passió una feina és un regal. El dia a dia a l’escola, les 
vivències a l'aula i compartir-ho amb les famílies, les abraça-
des, observar les seves inquietuds i curiositats, les rialles es-
pontànies... és quelcom que m'omple tant que no puc des-
criure amb paraules.  
 
Crec fermament que l'educació és l'eina més poderosa per 
canviar el món. 
 

 


