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L’Ajuntament de Canet de Mar ofereix per als 
infants de 4 mesos a 3 anys l’espai educatiu El 
Palauet. 

Basem la tasca educativa en el Currículum 
d’Educació Infantil de la Generalitat de 
Catalunya. Treballem per afavorir el progrés de 
les capacitats de cada infant tenint en compte el 
moment evolutiu en què es troba. 
 

Escola 
Bressol 
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El Palauet 
 

Jornada de portes obertes 
Diumenge, 28 d’abril de 2013 
De 11.00h a 13.00h. 

L’Escola col·labora amb les diferents 
entitats del poble: la residència de gent 
gran, la biblioteca, l’escola de música... 

Participem en diferents activitats culturals: 
Carnaval, Festa Major... 

Fem sortides adaptades a les diferents 
edats. 



 

 

 

Els infants: la vivència de créixer 
 

Estimulem l’aprenentatge amb activitats per 
afavorir la socialització que permeten vivenciar 
diferents estímuls, sensacions i emocions: 
 

 La Panera dels Tresors 
 Experimentació 
 Joc heurístic 
 Joc simbòlic 
 Racons: contes, nines, cotxes 
 Activitats al pati 

 
Volem que els infants tinguin ganes 
d’aprendre, que estiguin motivats per 
créixer i assolir nous reptes per ser autònoms 
i es sentin satisfets de si mateixos.  
 
Apostem perquè siguin i se sentin infants 
feliços. 

Els espais 

Són participatius, oberts i segurs, tant 
interiors com exteriors, i fomenten la 
comunicació, la relació i la convivència: 
 

 Zona d’hortet per fer plantada i 
collita de fruites i verdures 

 Pati interior 
 Sala fosca: treballem els sentits 
 Sala de psicomotricitat 
 Racons  

 

Les famílies: una participació activa 

Atenció individual i tracte proper a les famílies. 
 
Entrevistes individuals de seguiment de l’infant. 
 
Xerrades formatives sobre creixement i criança 
organitzades per l’escola: Primers auxilis, alimentació 
sana, traiem els bolquers, massatge infantil... 
 
AMPA: com a punt d’unió entre famílies i escola. 
 

L’equip educatiu: la motivació 

L’equip transmet valors i actituds positives 
a través de la seva tasca diària. 
 
És proper i obert a l’escolta i el diàleg. Està 
format per professionals titulats. 
 
Formació permanent: l’equip anualment es 
forma per poder enriquir-se de nous 
coneixements i traslladar-los a les aules 
buscant la innovació i la màxima qualitat 
educativa. 
 


