PROJECTE ESPAI EXTRAESCOLAR
Des de l’escola bressol l’Espill volem ampliar el nostre servei a tots aquells infants amb
edats compreses entre 3 i 5 anys. La nostra idea és poder oferir a les famílies uns horaris
complementaris als que ofereix l’escola per poder ajudar les famílies a conciliar millor
la vida familiar i laboral.
Som conscients que la parròquia ofereix aquest servei amb la Ludoscola però pensem
que quan els infants abandonen l’escola bressol per començar la seva escolarització és
un canvi prou important per ells. Per això oferim la possibilitat que després de l’escola
puguin romandre en un ambient ja conegut per ells, evitant així una adaptació més a un
altre espai com és la Ludoscola.
Les opcions que oferim a les famílies són:
OPCIÓ 1 (45 €)
- De dilluns a divendres:
•

Servei de permanència de l’infant de 7:45 a 8:45h i posterior acompanyament als
respectius centres educatius (autobús exclusivament parada de la Volvo).

OPCIÓ 2 (70 € berenar inclòs)
•

Recollida a l’escola, a la parada de l’autobús a les 17:00h i anada cap a
l’escola bressol.

•

Estada a l’escola fins a les 20:00h

OPCIÓ 1 Matí + OPCIÓ 2 Tarda = 110 € berenar inclòs
OPCIÓ 3 (14,50 € / dia)
•

Els dimecres pedagògics, de 7:45h a 20:00h pels infants matriculats a
l’escola francesa.

OPCIÓ 4 (50 € / mes)
•

Els dimecres a la tarda pels infants matriculats a l’escola francesa. L’hora
de recollida a l’escola serà a les 12:00h

OPCIÓ 5 (170 €)
•

2 setmanes el mes d’agost de 8:00 a 20:00h. Aquest any seria de l’1 al 8
d’agost i del 18 al 22 d’agost)

FUNCIONAMENT
Començaríem aquest projecte al setembre del proper curs escolar 2008/2009 . En
principi l’edat dels infants matriculats en aquesta activitat és de 3 a 5 anys. Enguany
aquest projecte anirà dirigit únicament a infants prèviament matriculats a l’escola
bressol l’Espill donat que és el primer any que implantem el projecte i volem aprofitar
els recursos, humans i materials, disponibles actualment.
PROPOSTA PEDAGÒGICA
-

Mantenir les relacions socioeducatives entre l’escola bressol i els tres sistemes
educatius del país amb activitats lúdicoeducatives i l’educació en valors.

-

Evitar el trencament del vincle emocional establert entre els infants i tota la
comunitat educativa (companys, educadores, espais, ...) de l’escola bressol
l’espill.

-

Promoure la conciliació de la vida laboral i familiar dels residents a la parròquia
de Sant Julià de Lòria.

HORARI

ACTIVITAT

Arribada i joc lliure
Portem els infants que vagin a la parada del bus i la resta esmorzen

A les 8:30h

fins les 8:30h
Marxem cap a les escoles

OPCIÓ 2

De 17:00h a 18:00h
De 18:00 a 19:00
De 19:00 a 20:00h

Recollida a l’escola i a l’autobús, anem cap a l’escola i berenem
Preparació, realització i avaluació de l’activitat
Joc lliure i marxem cap a casa

OPCIÓ 3 i 5

De 7:45 a 8:00h
De 8:00 a 18:00h
De 18:00 a 19:00
De 19:00 a 20:00h

Arribada i joc lliure
Seguint l’horari de la classe de 2,5 a 3 anys de l’escola bressol
Preparació, realització i avaluació de l’activitat dels extraescolars
Joc lliure i marxem cap a casa

OPCIÓ 4

OPCIÓ 1

De 7:45h a 8:10h
A les 8:10h

De 15:00 a 16:00h
De 16:00 a 18:00h
De 18:00 a 19:00
De 19:00 a 20:00h

Joc lliure a la classe dels grans
Seguint l’horari de la classe de 2,5 a 3 anys de l’escola bressol
Preparació, realització i avaluació de l’activitat dels extraescolars
Joc lliure i marxem cap a casa

REGLAMENT
El reglament que s’aplicarà per aquests infants serà el mateix Reglament intern de
l’escola bressol però amb algunes especificacions referents bàsicament a; la relació
entre l’Espill i l’escola, en quant al pagament de les quotes i en referència a les
condicions d’acollida i del nombre de places.
INSCRIPCIÓ
El sistema d’inscripció serà el mateix que el de l’escola bressol, la família i l’escola
signarà el contracte del servei extraescolar. La inscripció es realitzarà durant el mes de
juny de cada any.

Per més informació us podeu adreçar a l’escola bressol l’Espill, al 841-644 o a la seva
adreça electrònica: ebressolespill@andorra.ad

