
 
EQUIP EDUCATIU DE L’ESCOLA BRESSOLA DELS COLORS 

 
Sóc la Sònia, pedagoga, mestra d’educació infantil i mare de          
tres fills. Sóc la directora de l’escola dels colors i per tant,            
responsable de que tot l’engranatge funcioni. Per mi és un          
orgull liderar un equip humà increïble i una escola pensada per           
acollir els vostres fills.  
Fa més de 20 anys que estic immersa en el món educatiu i             
sobretot en els 0-3, defenso una educació que crea, que          
reflexiona, que transforma... Gaudeixo cada dia de les rialles,         
de les abraçades, de les carícies i del creixement dels infants           
de l’escola, gaudeixo amb l'acompanyament a les famílies,        
gaudeixo de les companyes, en definitiva, gaudeixo de la meva          
feina! 

 
 
Sóc l’Elena, educadora infantil i monitora de lleure. Des de fa           
15 anys que acompanyo a la petita infància en el dia a dia on              
m’enriqueixo a tots els nivells cada dia més. M’agrada créixer          
professionalment i compartir tots els meus petits aprenentatges        
amb les meves companyes. Em sento afortunada de        
dedicar-me a allò que més m’agrada, tenir el privilegi         
d’acompanyar a les famílies i poder gaudir cada dia de les           
primeres vegades, de les abraçades sinceres, dels primers        
petons, del moviment lliure, dels somriures… 
 
 
 
Sóc la Miriam, educadora infantil, tècnic en Integració social i          
mare de dos fills. Fa 10 anys que treballo a l’E.B.M dels Colors i              
estic molt contenta de poder formar part d’aquest equip.         
Conèixer els infants, concretament aquesta primera etapa,       
resulta una pràctica fascinant plena d’alegria i d’amor. Em sento          
molt orgullosa de compartir el creixement de cada infant amb la           

 



seva família i descobrir junts que l’educació pot ser una experiència meravellosa. 
  
 
Sóc la Georgina, educadora, mestre d’educació infantil i        
mare d’en Jan i l’Arlet. Al 2007 vaig iniciar el meu gran viatge             
en el món de la petita infància. He tingut la gran sort            
d’aprendre i créixer com a persona i professionalment durant         
tots aquests anys, gràcies a les experiències viscudes i         
compartides amb els famílies i els infants. Ells m’han         
ensenyat a gaudir de cada moment, de la importància de          
veure les coses des de la seva perspectiva d’innocència, de          
la primera descoberta que per mi és experiència única i          
màgica. En definitiva ha estat i és un viatge únic, inoblidable i            

molt gratificant. Gràcies per confiar en nosaltres. 
 

 
 
Sóc l’Angie, l’educació del lleure va tenir una forta         
repercussió en qui sóc avui, ja que vaig treballar com a           
monitora a varis casals d’estiu abans d’endinsar-me del tot en          
el màgic món de l’educació infantil, i dic màgic, perquè sens           
dubte, ho és. 
Fa 11 anys que m’hi dedico i personalment és una          
experiència que gaudeixo dia a dia amb les petites grans          
quotidianitats...tan importants i necessàries com una      
abraçada, un somriure, un petó de bon dia o una mirada de            
complicitat i seguretat. 
Gaudeixo com si fos jo el mateix infant, des de les noves            
descobertes i les carones de sorpresa, a la puresa i la gratitud            
incondicional, de l’essència de cadascun d’ells, veient-los       
evolucionar i créixer. I sobretot, tots els aprenentatges que         

diàriament m’aporten els infants i les famílies a les que acompanyem i ho fan possible. 
 

 
Sóc la Montse Alarcón, mestra de DECA, monitora de lleure,          
TEI i mestra d’educació infantil. M’agrada la música i tocar el           
piano és una de les meves passions. 
Fa més de 15 anys que treballo amb la infància de 0 a 3 anys               
on gaudeixo del privilegi d’acompanyar a aquests petits i a les           
seves famílies en el seu procés de creixement i aprenentatge.          
Crec en una educació de reflexió, de transformació on l’infant          
és el propi protagonista de les seves vivències i on tinc la gran             
sort de poder gaudir cada dia de les seves abraçades,          
d’aquelles rialles espontànies, de les seves curiositats i        
inquietuds, dels seus progressos, en definitiva, compartir i        

 



aprendre amb ells una de les etapes més importants de la seva vida. 
 
Sóc la Montse Quiñones, educadora infantil, monitora de        
lleure i mare d'un nen de 3 anys. Sóc una persona alegre,            
activa, dinàmica, treballadora i responsable que intenta estar        
en formació contínua pel que respecta al món de l'educació. 
Porto 14 anys treballant com a educadora, dels quals 12 en           
aquest centre, gaudint cada dia dels somriures, carinyo,        
espontaneïtat i acudits dels més petits i acompanyant a les          
famílies en aquest procés de vida. 
Considero molt important i vital aquesta etapa (0-3 anys), ja          
que els primers anys de vida de l'ésser humà, son          
fonamentals pel desenvolupament de futures habilitats. En la        
meva feina diària és imprescindible aconseguir que els infants         
es sentin segurs de si mateixos i estimats, en un clima de            

seguretat i confiança per tal d'aconseguir que siguin cada vegada més autònoms i feliços. 
 

 
Sóc la Mònica, mare de dos fills. Em vaig formar fent el cicle             
superior d'educació infantil i després vaig fer el magisteri         
d'educació primària. Em quedo amb l'educació infantil perquè        
és l'etapa que més em motiva, que més valoro i admiro degut a             
la capacitat dels infants de 0-3 de desenvolupar-se. Veure el          
seu procés i progrés em produeix felicitat i em fa sentir que tinc             
la millor feina del món. 
Crec que sempre he sapigut que aquesta era la meva vocació,           
he crescut envoltada de germans molt més petits que jo i           
també de molts cosins a qui he hagut de fer moooolts cangurs.            
Després de 3 anys en altres escoles bressol vaig arribar a           
Arenys de Mar, on ja fa 14 anys que treballo.  
 
 
Sóc la Patty, TEI i mestra d’educació infantil. Fa 17 anys que            
treballo en la petita infància, els últims 14 acompanyant als          
infants i a les famílies de l’EBM dels Colors, abans La           
Raureta. Estic molt agraïda i contenta de formar part d’aquest          
equip i de poder créixer plegats. 
Per mi és un plaer i a la vegada una sort dedicar-me al que              
més m’agrada i seguir formant-me per ampliar i reforçar els          
meus coneixements respecte allò en el que crec i que em           
motiva: una educació de qualitat. 
És confortable i enriquidor compartir el dia a dia amb aquests            

infants i aprendre junts; creant, descobrint, gaudint,       
experimentant, estimant, observant, sentint... Les seves      
abraçades, la seva curiositat, la seva espontaneïtat, el seu         
somriure, en definitiva, la seva essència donen sentit a tot i           

 



ens omplen el cor. Gràcies al contacte i al vincle amb els infants, he après a reflexionar i a                   
valorar la importància de cada moment, de cada petita acció i de l’ aprenentatge que hi ha                 
darrere d’ aquests. 
 

 
Sóc l'Anna, educadora infantil, directora d'una coral i mare         
de dos fills. 
Des de ben petita havia dit a casa que de gran volia treballar             
en una escola bressol i he tingut la gran sort d'haver-ho fet            
realitat. L'educació, l'etapa dels 0-3 anys, sempre m'ha        
fascinat. La meva admiració cap els infants fa que gaudeixi          
cada segon del meu dia a dia a l'aula, acompanyant-los a ells            
i les seves famílies, i compartint i aprenent amb les meves           
companyes. Em sento una persona molt afortunada per        
poder treballar en les meves dues grans passions: els infants          
i la música! 
 
 
 
Sóc la Cristina, tècnica en educació infantil, monitora de         
lleure i mare de 2 infants. Fa 12 anys que sóc a l’E.B.M. dels              
Colors gaudint dels nens/es que hi venen. 
Estic contenta de poder acompanyar als infants i famílies en          
una etapa molt important. Gaudueixo del que fem amb ells i           
del que ens poden ensenyar. Aquesta etapa està plena         
d’emocions, primeres experiències, somriures, abraçades i      
petons. 
 
 
 
 
 
 
Hola, sóc en Ricard i sóc educador infantil i de necessitats           
educatives especials. Fa 3 anys que treballo a l’escola i          
m’enriqueixo dia a dia de les vivències dels infants. Em sento           
afortunat de poder treballar en aquesta etapa, ser un         
acompanyant, poder observar els canvis i aprenentatges dels        
infants i veure com es van desenvolupant dia a dia. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Soc la Carme, educadora de suport Infantil, monitora de         
lleure i mare de dos fills. Fa 24 anys que treballo en            
l'educació infantil, dels quals 16 a L'EBM dels Colors.         
M'omple molt acompanyar els més petits i les famílies en una           
etapa important en el seu desenvolupament físic, motriu,        
intel·lectual... Donant-los tot l'amor, respecte i seguretat que        
es mereixen. 
 
 
 
 
 
Sóc la Claudia, educadora infantil, i mare d'un nen. Ara fa 4            
anys que treballo a l'Escola Bressol dels Colors. Formant part          
d'un gran equip, on poder créixer, compartir i acompanyar en          
una de les etapes més importants i enriquidores per als          
infants. Aprenent i gaudint de cada petit moment i         
aprenentatge amb ells. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arenys de Mar, maig de 2020 

 


