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                                                               Curs 10-11 
 

 

 

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS 0-3 

 “L’escola bressol: necessitats dels infants i de les famílies” 

Mataró, novembre 2010 

 

El curs, impartit per mestres de les Escoles Bressol Municipals de Mataró, es 
centrarà en les bases de l’escola bressol, posant la mirada en l’actitud de la 
persona educadora, per donar resposta als infants i a les seves famílies. 

 

Objectius: 

- Reflexionar sobre les necessitats i capacitats dels infants de 0-3 anys. 

- Fer-nos conscients de les nostres actituds com a persones educadores, per poder 

acompanyar el creixement dels infants a l’escola. 

- Compartir el que fem a l’escola, i sobretot, per que i per a què ho fem. 

- Potenciar la curiositat per aprendre, amb flexibilitat i respecte. 

Continguts: 

- 1a sessió: Capacitats i necessitats dels infants, de les seves famílies i les de la 

persona educadora. 

- 2a sessió: Estructuració i gestió de l’espai i el temps. 

- 3a sessió: Relacions personals, amb les famílies i amb l’equip. 

Metodologia: 

- S’aportarà un marc teòric i vivencial, per part de les formadores, basat en els 

coneixements sobre la petita infància i la llarga experiència en aquest cicle. 

- Es treballarà amb petits grups. Partint de propostes que afavoreixin el debat i 

l’aportació de l’experiència i context professional de les participants. 

Adreçat a: Professionals de l’Escola Bressol 
 

Inici: novembre 2010  (dates i horari pendents de concretar) 
 

Durada del curs: 15 h.   Lloc de realització: Pendent de concretar 
 

Inscripció: Enviant fitxa amb dades personals (www.memcat.org) a l’adreça 
mem2@memcat.org 
 

Preu curs: 50’-€  / Socis MEM: 42’-€   Places: 25 (màxim) 
 

La matrícula només serà efectiva un cop haguem comprovat l’ingrés en el 
compte de Caixa Laietana 2042 – 0000 – 70 – 3300082992 
En el moment del pagament, és imprescindible fer constar Nom i Cognom de 
l’alumne. 

 

Col�laboren: IME – Ajuntament de Mataró i ICE de l’UAB 


