
 FAMÍLIA I ESCOLA

L’escola dels Colors oferim suport a les famílies 
en la seva tasca com a primers educadors. 

Teixim un pont de confiança que ens permet 
compartir expectatives i projectes sobre l’educació 
dels seus fills i filles, i sempre acompanyant 
amb respecte, cordialitat i confiança.

Vetllem per tenir els màxims canals d’informació, 
de col·laboració i de participació amb les famílies.

Escola Bressol dels Colors
Av. Pau Costa, 77 
Tel. 93 793 18 60

ebm.arenys@peretarres.org
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QUÈ I QUI SOM

A l’Escola Bressol dels Colors acollim infants 
de 0 a 3 anys i els acompanyem amb respecte 
i afectivitat en el desenvolupament de les 
capacitats motrius, cognitives, emocionals 
i relacionals amb l’objectiu d’educar per viure 
i conviure en el món que els envolta.

Des de l’escola oferim propostes i activitats 
ajustades a cada moment evolutiu i donem valor 
a la quotidianitat. El principal recurs pedagògic 
és el joc, l’experimentació i la psicomotricitat.

En un clima alegre, afectiu, proper i de seguretat 
cerquem que l’infant sigui feliç, segur i autònom.

Som un equip qualificat, compromès, flexible, 
estable i en formació contínua, que respectem 
el ritme individual de cada infant i de cada família. 

EL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA

Ens definim com una escola 
coeducadora, integradora, laica i amb 
el català com a llengua vehicular.

El Projecte Educatiu és vivencial, actiu 
i global. Proposa com a base metodològica 
la quotidianitat, l’experimentació, el moviment, 
la creativitat, la reflexió, el gaudi… 

És una metodologia activa i basada en 
els interessos i necessitats dels infants.

Entenem l’infant com un ésser únic i irrepetible 
i l’acompanyem en la construcció de la seva pròpia 
identitat amb afecte i reforçant l’autonomia.

El rol de l’educadora és el de donar seguretat 
i suport a l’infant acompanyant sense incidir.

SERVEIS DE L’ESCOLA

Horaris:
Acollida matí: de 8.00 a 9.00 h
Matí: de 9.00 a 12.00 h 
Menjador i dormitori: de 12.00 a 15.00 h
Tarda: de 15.00 a 17.00 h
Acollida tarda: de 17.00 a 17.30 h

La cuina 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.

Podeu trobar els menús a la seva web: 
http://www.picantdemans.cat/ 
categoria/escola-dels-colors

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/


