
Escola Bressol Municipal 
Sol Solet



On ens pots trobar?

! Rambla Josep Maria Jujol, 5  
! 93 373 64 84 
! ebmsolsolet@sjdespi.net  

! www.ebmsolsolet.despientitats.cat 

! https://goo.gl/maps/k87ARdKpVb4bCtDx9

mailto:ebmsolsolet@sjdespi.net
http://www.ebmsolsolet.despientitats.cat/
https://goo.gl/maps/k87ARdKpVb4bCtDx9
https://goo.gl/maps/k87ARdKpVb4bCtDx9


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 Sol Solet forma part de la xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals de Sant Joan Despí.  

! Està situada al barri de l’Eixample, en un edifici que consta d’una planta 
baixa, amplia i lluminosa. Totes les aules disposen d’un espai de joc i 
d’higiene, afegint a les aules de nadons i 1-2 un dormitori. A més a més, 
tenen sortida als dos espais comuns de l’escola: el jardí i el vestíbul.  

! L’escola disposa de 8 grups-aules: 
 *2 grups de 8 infants de 4 mesos a 1 any 

 *3 grups de 13 infants d’1 a 2 anys 

 *3 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



Aules

Jardins



Vestíbul

Cuina



L’Equip del Sol Solet

! Professionals qualificats/des en l’àmbit educatiu amb una educadora- tutora per 
aula, una educadora de suport cada dues aules i una directora. 

! Monitors/es pel servei d’acollida i migdia. 
! Una administrativa 
! 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. 

! Una cuinera i una auxiliar de cuina 
! Personal de neteja de matí i de tarda 
! Un operari de manteniment





Projectes

! 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. Per això proporcionem un espai educatiu on a 
partir del joc lliure, l’observació dels adults i l’acompanyament a l’infant, dissenyem 
espais i propostes de joc partint dels interessos dels infants, l’etapa evolutiva en que 
es troben i les seves necessitats.

Línia Pedagògica Municipal

! Jardí 



! Experimentació

! Biblioteca



! Espais i materials



Família i Escola

La comunicació i intercanvi amb les famílies és essencial per comprendre i acompanyar 
l’infant. Les vies per afavorir aquest intercanvi són: 
! El blog de l’escola  www.ebmsolsolet.despientitats.cat      
! L’agenda Kindertic 
! Xerrades cafè amb les famílies 
! Entrevistes personals 
! Tallers i xerrades per a famílies 
! Activitats d’aula organitzades per familiars dels infants 
! L’AFA 
! Consell de participació de centre 
! El racó de l’escola per a les famílies

http://www.ebmsolsolet.despientitats.cat/




Aquesta és la nostra escola! Us hi esperem!!


