
Escola Bressol 

Municipal  

El Timbal



On ens pots 
trobar?

●CARRER TAMBOR DEL BRUC,2

●93 373 09 44

●www.ebmeltimbal@sjdespi.net

●http://www.ebmeltimbal.despientitats.cat/

●https://goo.gl/maps/Xc2Etg3eBc1Brq568

http://www.ebmeltimbal@sjdespi.net
http://www.ebmeltimbal.despientitats.cat/
https://goo.gl/maps/Xc2Etg3eBc1Brq568
https://goo.gl/maps/Xc2Etg3eBc1Brq568


Horaris
●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 i descans. 
●De 17 h a 18 h servei d’acollida



Els nostres 
espais

● L’Escola Bressol Municipal El Timbal forma part de la xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals de Sant Joan Despí. 

● L’escola és un edifici de dues plantes i vuit aules. Les aules estan repartides en 
dos mòduls (0-1/1-2 anys i 2-3 anys) connectats per una rampa i escales situades 
al vestíbul, on sempre trobareu a la nostra estimada gegantona, “LA TIMBALETA”.
●Actualment l’escola disposa dels següents grups:

*1 grup de 8 infants de 4 mesos a 1 any
*2 grups de 13 infants d’ 1-2 anys
*2 grups de 2-3 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 diferents espais del Timbal ens 
parlen, ens suggereixen, ens 
provoquen, ens acompanyen i ens 
eduquen a petits i grans



Espais 
interiors





Espais 
exteriors





Aula Atelier

Espai pensat per oferir 
oportunitats a l’infant per 
enriquir la seva creativitat a 
través de diferents propostes 
educatives i artístiques gràcies a 
una gran varietat de materials. 
Experimentem, investiguem i 
manipulem. 



L’equip de 
El Timbal

L’equip del EMB el Timbal està format per :  

●Professionals qualificats/des en l’àmbit educatiu amb una educadora- 
tutora per aula, i tres educadores de suport 
●Direcció del centre
●Monitoratge per les estones d’acollida , menjador i migdiada.
● 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.
●Personal no docent: administrativa, cuinera i auxiliar de cuina, personal 

de neteja de matí i tarda, i operari de manteniment.



Línia 
Pedagògica 
Municipal

A la nostra escola mirem a l’infant com una persona competent, activa, 
feliç, una persona amb drets i capacitats, curiosa i amb desitjos 
d’aprendre. Considerem l’Infant el principal protagonista de l’activitat 
educativa. El nostre paper com educadores és d’acompanyament. Amb 
una mirada individualitzada, atenta i respectuosa, donant a cada infant el 
seu temps. A més a més, és molt important la relació afectiva i la 
complicitat  que s’estableix entre l’adult i l’Infant, que li proporciona 
confiança, seguretat i estabilitat.

Creiem en el valor del diàleg “la paraula” com a reguladora de la nostra 
activitat professional del dia a dia del nostre centre. A partir del 
llenguatge, nosaltres, les educadores, posem paraules a les accions i a 
emocions dels infants.



Projectes

Estètica de l’espai i materials

L’Atelier



L’hort



Família i 
Escola

Considerem que la  família no només és el primer referent de vida i educació 
dels infants sinó que també és el més rellevant per a cadascun d’ells. A l’ 
escola bressol s’estableix una veritable xarxa de relacions  personals en diàleg 
constant, aspecte que considerem l’eix fonamental del nostre projecte:
●Entrevistes personals
●Reunions de grup
●Blog de l’escola http://www.ebmeltimbal.despientitats.cat/

●Agenda kindertic
●Activitats amb la participació de les famílies
●Xerrades cafè amb famílies
●Tallers i xerrades per a famílies
●Ampa
●Consell Escolar

http://www.ebmeltimbal.despientitats.cat/


Aquesta és la 
nostra escola!!  

I si vols, també la 
teva.  

 
T’esperem!


