
PORTES OBERTES DEL 
CENTRE EDUCATIU 0-3 Patufet

14 d’ Abril de 2021



Presenteu la vostra sol·licitud 

Del 10 al 21 de Maig

- Telemàticament mitjançant 
IDCat/mòbil o amb certificat electrònic

- Presencialment amb cita prèvia 
del 17 al 21 de maig a l’ Oficina 

d’ Atenció Ciutadana



Puntuació per al barem:

Criteris generals:
•40 punts per germà o germana escolaritzats en el centre o pare, mare que hi 
treballen.
•30 punts viure al municipi.
•20 punts treballar al municipi.
•10 beneficiaris de la renda mínima garantida.
•10 punts discapacitat igual o superior al 33% del pare, mare , germa o tutor de 
l’alumne.

Criteris complementaris:
•15 punts pe presentar mes d’una sol·licitud , família nombrosa o  monoparental.



Recomanem posar a la

sol·licitud les 4 escoles per

ordre de preferència
(consigneu la casella per rebre informació per 

sms)



Consulteu llistes provisionals

El dia 1 de Juny

Comproveu que el vostre fill/a hi surti 
amb la puntuació corresponent.



Si hi ha alguna errada
Reclameu fent una 

instància!!!

Del 2 al 8 de Juny



Per saber si esteu admesos, 
consulteu...

Llistes definitives
el dia 15 de Juny a partir de les 12h a 
les Escoles Bressol i/o telemàticament



Període de matrícula

• Del 16 al 22 de Juny, ambdós 
inclosos

• Telemàticament

• (s'obrirà un període per fer-la 
presencialment si algú te dificultats).



Oferta de places per al curs 21-22

8 places
Nascuts al 2021

18 places
Nascuts al 2020

12 places
Nascuts al 2019



Pel curs 2021/22 l’ escola tindrà

• 1 Estança d’ infants d’ 0 a 1 anys
• 2 Estançes d’ infants de 1 a 2 anys
• 3 Estances d’ infants de 2 a 3 anys

A cada grup es reserva una plaça per NEE

En funció de la demanda l’ Ajuntament
valorarà obrir un altre grup a l’ escola, ja sigui
d’ infants nascuts al 2019 o al 2020.



10   QUOTES MENSUALS
S’aplica tarifació social , tenint en compte membres de la unitat familiar i 

ingressos.
Servei bàsic i al servei de menjador/berenar (fix)



El nostre projecte d’escola



• L’escola Patufet és una
escola plural, diversa i
integradora basada en
la pedagogia del
respecte i afecte. Partim
d’una concepció d’infant
com una persona
competent i es el
veritable protagonista
de les seves vivències i
aprenentatges.
Entenent que cada
infant té la capacitat de
pensar, observar,
participar, decidir, i
estimar. Establirà
vincles afectius,
relacions diverses i
arribarà a ser una
persona autònoma.





. L’escola acompanya amb l’objectiu que 
cada infant creixi en el seu projecte de 

vida, des de la diversitat, atenent a la 
seva individualitat i ajudant a preparar-lo 

per viure en col·lectivitat”.



• El nostre projecte es sustenta en 4 eixos.

• La vida quotidiana, és l’eix que facilita les vivències a l’infant:
relacionant-se, aprenent i coneixent-se. A partir dels
diferents moments del dia es fan les propostes que ajuden al
nen i nena a satisfer les seves necessitats bàsiques.

• El joc, es faciliten estones de joc de diverses formes. Fugint
de materials plàstics.

• La psicomotricitat, el moviment es una necessitat vital.
• La cultura, es desenvolupen diverses accions, audicions,

representacions de teatre, etc. Adaptat a les mesures de
restricció.



Vida quotidiana



Psicomotricitat



Cultura



• Joc
L´infant desenvolupa les seves capacitats motrius, cognitives i afectives a través
de l’experiència i el joc. L’equip educatiu amb actitud d’escolta, organitza espais i
materials que respecten els seus interessos, faciliten la descoberta, també el joc i
la relació en un ambient agradable, amable i tranquil.



Joc



La nostra acció educativa
La nostra acció 

educativa



Les famílies, relació i participació
La relació entre família-infant i escola és un puntal important, és
la base per crear un vincle de confiança i “anar plegats” en el
creixement del nen/a. Els primers dies de procés de
familiarització les famílies comparteixen una estona amb el seu
fill/a a l’escola. Diverses formes de comunicació.



Un equip competent

1 direcció de centre.
1 coordinadora pedagógica.

1 educadora per grup .
Educadores de reforç .

1 cuiner/a, personal de neteja
i personal de manteniment.

Comptem amb el suport del CDIAP. 



Servei psicopedagògic CDIAP

És un centre que
ajuda els infants de 0-
4 anys. Tenim un
professional assignat
al nostre centre, qui
orienta a aquelles
famílies que així ho
demanen.



Serveis que ofereix l’escola:

• Servei d’acollida matinal de 7:30h a 9h.

• Servei Bàsic de 9-12h i de 15-17h

• Menjador de 12 a 15h

• Serveis d’acollida de tarda 17-18h (hi ha d’haver un mínim 
d'usuaris per a poder-se organitzar)

• Servei opcional de casal de juliol 

Cada família crea el seu horari individual (pot acollir-se o no
als diferents serveis). Pot ser reduït a l’inici i anar
augmentant gradualment.



Calendari escolar:

Del 13 de setembre al 30 de juny.

Del 7 al 10 de setembre : Estades d’acolllida
Vacances de Nadal i Setmana Santa segons 

calendari del municipi.



Els Espais de l’escola



Estança  0-1 anys 



Estança de 1-2 anys



Estança de 2-3 anys



La nostra cuina

L’escola té cuina pròpia on diàriament s'elaboren els àpats dels infants. Tenim
diferents menús segons edat i ritme individual. Acollim intoleràncies alimentàries.
Possibilitem la lactància materna adaptant horaris i espais per fer-la possible dins
l’escola.

*foto d’arxiu



El jardí

L’espai exterior possibilita a l’infant estar en contacte amb un entorn
natural i agradable que afavoreix la imaginació i la creativitat.
Cada estança té un espai exterior exclusiu.





Sala motriu

L’infant amb el joc 
i el moviment 
espontani 
possibilita la 
construcció activa 
de la seva pròpia 
imatge corporal,
en un espai segur.



La biblioteca

Els contes son una eina educativa fonamental.
És un ambient per a la iniciació en la descoberta dels contes.
Fomenta l'ús del llenguatge verbal, afavoreix les relacions
afectives positives, facilitant la integració del grup.



L’Atelier
Espai exclusiu per als
grups de 2-3 anys,
organitzat en petit grup de
4-6 infants.
Permet, a través de
diferents tècniques i
materials donar veu als
altres canals d'expressió
dels llenguatges no
verbals



Sala de llum

*foto d’arxiu



Racó matemàtic

Espai que possibilita el
coneixement de las
característiques del
material i les seves
combinacions
proporcionant conceptes
per a organitzar el
pensament lògic
matemàtic.
Adquirint els primers 
conceptes matemàtics, 
col·leccions,seriacions, 
capacitat...



Peces soltes
Joc amb
materials
inespecífics,
variat i organitzat
en capsetes
petites.
Joc individual o 
en petit grup de 3 
o 4 infants.
El joc que 
sorgeix ajuda a 
l’infant a 
concentrar-se i a 
centrar la seva 
atenció.



Taules d’experimentació

Les taules ens ofereixen la possibilitat  d’oferir de manera organitzada i 
atractiva materials que provoquen en l‘infant el desig de manipular, els 
diferents elements farina, sal, sorra, pedres.



Covid-19 prevenció al nostre centre
Pel que fa a la situació actual, l’escola s’ha adaptat en funcionament i 
transformació d'espais per a fer més segura la convivència.

•Hem adequat els protocols de normativa sanitària.
•Prenem temperatura a l’entrada al centre.
•Els infants porten un calçat exclusiu per estar a l’escola.
•Mantenim els grups bombolla: els infants només es relacionen  amb els del 
seu grup.
•Hem organitzat  jardins exclusius per a cada grup/estança.
•Els espais comuns es fan servir un cop al dia i desprès s'higienitzen.
•Tot els adults porten mascareta.
•Hem extremat les mesures higièniques en tot el funcionament del centre.
•Tenim un sistema de climatització amb filtres que faciliten la renovació 
d’aire adequada per a la prevenció del COVID-19
•Tot l’equip de patufet ha esta vacunat.



Gràcies per la vostra atenció
Recordeu : teniu mes informació al nostre bloc 

www.santfeliu.cat/ebpatufet

A la pàgina web de l’ajuntament
www.santfeliu.cat

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta 
ebpatufet@santfeliu.cat

936663756

http://www.santfeliu.cat/ebpatufet
http://www.santfeliu.cat/
mailto:ebpatufet@santfeliu.cat

