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 De 7.30 h a 9.00 h servei d’acollida 

 

 De 9 h a 12 h i de 15 h a 17 h horari lectiu 

 

 De 12 h a 15 h servei de menjador 

 

 De 17 h a 18 h servei d’acollida 

 

Horaris 



 L’EBM El Gegant del Pi, forma part de la xarxa d’escoles bressol municipals de Sant Joan Despí. Està 
situada entre el barri de les Planes i el barri Residencial Sant Joan, a la part nord del Parc de la Fontsanta, 
envoltat de natura i amb vistes a les vinyes municipals.  

 Cada aula disposa d’un canviador propi, un punt d’aigua, una zona de descans, un espai per dinar, a 

més de diferents espais de joc i sortida directe al jardí i a les zones comuns del passadís i el vestíbul. 

   Actualment disposem de: 

 *2 grups de 8 infants de 4 mesos a 1 any   

 *4 grups de 13 infants d’1 a 2 anys 

 *4 grups de 20 d’infants de 2 a 3 anys 

 A més, tenim cuina pròpia, compromesa amb la diversitat de menús, la seguretat i la qualitat, amb menú 

de tardor-hivern i de primavera-estiu, respectant dietes especials i tenint cura d’una alimentació equilibrada, 

adaptada, suficient i variada 

 

 

 

 

 

Els nostres espais 



Espais interiors 



Espais exteriors 



 L’equip educatiu està format per professionals de l’àmbit educatiu, 
amb un/a educadora-tutor/a de l’aula i un educador/a de suport cada 
2 aules. Una directora i una sotsdirectora. També disposem del servei 
de monitoratge pels serveis d’acollida i de menjador. 

 L’equip no docent està integrat pel personal de cuina (ajudant i 
cuinera), personal de neteja de matí i de tarda, i un operari de 
manteniment. 

 El centre també disposa de servei d’atenció psicopedagògica, amb 
una psicòloga i una educadora de suport als infants amb necessitats 
educatives especifiques, ambdues en xarxa per les tres escoles 
bressols municipals. Aquest servei resta a disposició de les famílies 
que vulguin consultar aspectes relacionats amb l’evolució del seu fill o 
filla. 

 

L’equip de 

El Gegant 

del Pi 



 Considerem l’infant com un ésser ple de curiositat, capaç de veure el món amb ulls 
d’explorador. Un ésser competent i únic, capaç d’observar, triar, establir vincles i amb 
curiositat innata per aprendre. 

 Alguns pilars bàsics de la nostra pedagogia són:  

 *respecte a l’infant   *escola activa  

 *acompanyament emocional  *cura dels espais i dels materials   

 *observació    *autonomia, vida quotidiana i joc  

 *participació i respecte a les famílies *equip educatiu orientat vers el debat pedagògic 

 *moviment lliure 

       

Línia Pedagògica Municipal 



*Llum i foscor     *L’hort 

      

 

 

 

 

 

 

 

*L’estètica a l’escola 

 

 

Projectes 



*La vida quotidiana a l’escola   *Espais oberts    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Psicomotricitat 



La comunicació i intercanvi amb les famílies és essencial per comprendre i 
acompanyar l’infant. Les vies per afavorir aquest intercanvi són: 

• Reunions amb famílies 

• Blog de l’escola www.ebmelgegantdelpi.despientitats.cat 

• L’agenda Kindertic 

• Participació i col·laboració en activitats com experimentacions, l’hort, festes 
populars, etc. 

• Tallers per a famílies 

• Xerrades per famílies 

• Xerrades cafè amb famílies 

• AMPA 

• Consell Escolar 

 

Família i Escola 

http://www.ebmelgegantdelpi.despientitats.cat/


Aquesta és 

la nostra 

escola! Vols 

que sigui 

també la 

teva? 


