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FAMÍLIA I ESCOLA

Les Educadores i les Famílies formen un 
únic equip que dona a l'infant la seguretat 
i estabilitat emocional que necessita. 

Tenim un objectiu comú:
Col·laborar de forma activa en 
l’educació dels infants.

Maricel és una escola oberta a les famílies, 
amb les que es comunica de forma diària 
durant les entrades i les sortides i també a 
través d’entrevistes, reunions d’aula, formació 
i participació en les festes de l'escola.

Escola Bressol Maricel 
Rial de sa Clavella, 117

Tel. 93 792 30 02
ebm.maricel@peretarres.org



QUI SOM I QUÈ FEM

Som una escola bressol activa i dinàmica 
on els infants de 0 a 3 anys, aprenen 
a través del joc i de l'acció. 

Les educadores creem un vincle afectiu amb 
l'infant, que afavoreix el seu desenvolupament 
integral en l'àmbit emocional, cognitiu, 
socioafectiu i psicomotriu, acompanyant-
lo i donant-li el suport necessari.

Entenem l’escola i la totalitat de les seves 
instal·lacions, com un espai educatiu i 
d’aprenentatge, on cada infant es pot 
desenvolupar, relacionar, i on es tenen en 
compte les seves necessitats i particularitats.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

La nostra metodologia promou un aprenentatge 
actiu, vivencial, motivador, significatiu i globalitzador. 

Treballem a partir d'uns projectes d'aula, 
que afavoreixen, en l'infant, el coneixement 
de sí mateix, dels altres i del seu entorn.
 
A través del joc, que és l’activitat fonamental 
en la vida dels infants, interactuen entre 
ells i es converteixen en els protagonistes 
de les seves descobertes.

SERVEIS DE L´ESCOLA

L'horari de l'escola és de 8:00 a 17:30h  

Ofereix els següents serveis:

-Acollida matí: de 8:00 a 9:00 h

-Escolarització: de 9:00 a 12:00 h

 i de 15:00 a 17:00 h

-Menjador: de 12:00 a 15:00 h

-Acollida Tarda : de 17:00 a 17:30 h

El servei de menjador de l’escola està a càrrec 
de Picantdemans que aposta pels productors 
locals, l’estalvi energètic, la sostenibilitat i 
l’ecologia. Ens aporta una alimentació saludable, 
productes de temporada i consum de proximitat.

La quota de l’escola bressol es regeix pel 
sistema de tarifació social. A la web de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar hi trobareu 
la informació i l’accés a la calculadora: 
https://arenysdemar.cat/educacio


