QUI SOM?

QUÈ US OFERIM?

COM TREBALLEM?

L’EBM El Margalló és un centre
educatiu adreçat a infants de 0 a 3
anys, que pertany a la Xarxa d’EBM de
Reus.

Una escola bressol OBERTA SEMPRE A LES
FAMÍLIES, que us la pugueu fer vostra,
participar-hi activament i acompanyar els
vostres fills durant tota la jornada escolar
sempre que ho desitgeu.

Amb la convicció que aquesta primera
etapa educativa (0-3) és el període de
desenvolupament més important d’un
infant.

Ens trobem en un mas històric d’estil
modernista, amb molt d’encant dins del
Barri Fortuny. Comptem amb una
àmplia zona enjardinada que ens
permet fer moltes activitats a l’aire
lliure. El nostre equip educatiu està
format per professionals especialitzats
en continua formació, que vetllem per
educar en hàbits i valors.
Per a nosaltres és molt important el
treball conjunt entre família i escola i
potenciar
diferents
models
de
participació. És per això que hem iniciat
un:

NOU PROJECTE EDUCATIU PILOT I
INNOVADOR A LA CIUTAT!

FLEXIBILITAT EN ELS HORARIS d’entrades i
sortides. Podreu recollir els vostres infants
quan us sigui més convenient.
Un espai on poder COMPARTIR amb altres
famílies, infants i educadores
EXPERIÈNCIES, CONEIXEMENTS I
INQUIETUDS.
AMBIENT MOLT FAMILIAR I ACOLLIDOR,
amb 36 places per a infants dels 4 mesos
als 3 anys.

Respectem les necessitats i ritmes de
cada infant i família, oferim diversos
ambients i entorns educatius
(experimentació i manipulació
sensorial, activitats a l’aire lliure,
relacions socials entre la comunitat
educativa, joc simbòlic,
psicomotricitat...).
Afavorim la interacció d’infants de
diferents edats.
Acompanyem a l’infant i la família
amb una actitud de proximitat i
disponibilitat.
Establim entre tota la comunitat
educativa límits de manera coherent,
clara i ferma per tal de donar
seguretat als infants.
Proporcionem un ambient distès,
relaxat, divertit i de benvinguda al
riure.

Avinguda de Salou, 127A
43205 Reus
Telèfon: 977 010 247
“Educar no és imposar, no és reptar
ni castigar, tampoc no és transmetre
únicament conceptes ni memoritzar
històries. Educar és escoltar,
acompanyar i dialogar per construir
una autoestima sana, un caràcter
fort i una ment oberta. Educar és
inspirar un esperit lliure capaç
d’arbitrar la vida per un mateix”
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