
Nom de l’activitat:  

 

• Grup de treball de reflexió sobre la vida quotidiana a l’escola bressol. 

 

Objectius de l’activitat:  

 

• Crear una xarxa de persones amb interessos comuns on compartir inquietuds, 

experiències  i reflexions al voltant d’un tema comú: la vida quotidiana a l’escola 

bressol. 

• Conèixer i analitzar diferents experiències d’organització de la vida quotidiana a 

l’escola bressol. 

• Incorporar i avaluar en el dia a dia de l’escola bressol les reflexions dutes a terme al 

grup de treball amb el seu suport.  

• Donar a conèixer i intercanviar informació des diferents recursos, activitats, propostes, 

iniciatives,... d'actualitat relacionades amb l'educació en la petita infància. 

 
Continguts de l’activitat: 

 

• El fer de cada dia com a experiència educativa  

• Organització de l’ambient, els espais i els materials necessaris en els moments de vida 

quotidiana.  

• Organització de diferents propostes educatives en el quotidià per assegurar el 

benestar i la seguretat de l’infant i ajudar-lo a satisfer les seves necessitats bàsiques, 

desenvolupar les seves capacitats motrius, cognitives i afectives en un ambient 

agradable i confortable. 

• Respecte cap als temps i els ritmes de l’infant. 

• Respecte vers l’autonomia de l’infant.  

• Reflexió sobre l’acompanyament  i la relació de l’adult durant les atencions de les 

necessitats físiques de l’infant (canvi de bolquer, alimentació, descans...), de les seves 

necessitats d’afecte, de moviment, d’autonomia... 

• Elaboració i intercanvi d’experiències i propostes. 

 

Hores de durada: 40 hores (20 presencials +20 no presencials) 

 

Dates de realització de l’activitat 

 

10 i 24 d'octubre 

7 i 14 de Novembre 

Sortida (data a concretar) 

22 de Gener (dilluns!) 

6 (dimarts) i 19(dilluns!) de febrer 

6 de març 

 

 

 



Horari de l’activitat: 

Dimarts, de 18’00 a 20’30. Excepcionalment, dos dies de trobada són en dilluns. 

 

Lloc de realització 

Fundació Universitària del Bages 

Av. Universitària, 4-6  

08242 Manresa (Barcelona) 

 
Destinataris indicant el nivell educatiu: 

Mestres , educadors/es estudiants i persones amb inquietud per  la seva tasca educativa 

 

Nom i cognom i titulació acadèmica de la persona o les persones responsables de la 

formació: 

Núria Vilaseca i Closa 

Mestra d’educació especial, i Terapeuta Ocupacional. Actualment educadora de la Llar 

d’infants Municipal “ La Llum”. Membre del consell redactor de la Revista "Infància".  

 


