
 

Bressol d’estiu Llar d’Infants 2020 
 
 
Hola, famílies! 
 
Aquest document que us fem arribar pretén donar-vos informació més concreta dels petits 
detalls de la bressol d’estiu que es realitza a l’EBM Llar d’Infants a la que heu apuntat als i les 
vostres infants.  Enguany més que mai, l’estiu és lleure! 

Espai de realització 
EBM Llar d’Infants: C/ Rectoria 31, Barcelona. 
Farem servir les estances GROGA, VERMELLA i TARONJA de la primera planta, terrassa 
de la primera planta, jardí exterior i SUM els dies de pluja. 
 

Entrada i sortida dels i les participants 

ABANS D’ENTRAR: A la porta d’entrada a la Llar fins la zona de trobada és imprescindible 
que les famílies es desinfectin les mans amb gel hidroalcohòlic i que portin mascareta.  

Es prendrà la temperatura als infants. Si superen els 37.3 ºC  no podran assistir. 

• Es farà el canvi de sabates i roba (les del carrer per les d’escola) dels infants a la porta 
de la seva estança. 

• El primer dia de cada torn haureu de portar tot el material per la resta de la setmana 
a una bossa. 

MATERIAL QUE CAL PORTAR: 

Les responsables dels grups s’encarregaran de recollir, a l’inici de la setmana, els  
materials d’ús personal i els guardaran a l’estança fins divendres, que seran retornats. 

És important que els i les infants vinguin amb crema solar posada des de casa. 

- Roba còmode per realitzar totes les activitats 

- Una muda de recanvi per cada dia del torn.  

- 1 pitet per cada dia del torn. 

- 2 xumets (en cas que en necessiti). 

- Bolquers. 

- 1 calçat per l’escola. 

- 2 llençols per als torns de 5 dies (dimecres canviem llençol) 

- Un paquet de tovalloletes. 

Durant la setmana s’haurà de reposar allò que calgui.  

ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT. 

Haureu de portar també una bossa per les activitats d’aigua: 

 Banyador,  
 tovallola,  
 xancletes, gorra,... 

No es podrà deixar el cotxet a l’escola. 

En cas que un dia puntual, per un imprevist, arribeu més tard de les 17h, caldrà que 
truqueu a l’escola i ho comuniqueu (934 27 68 70).  
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Activitats i eix temàtic: 

Les activitats reuniran els criteris pedagògics basats en les intel·ligències múltiples i en 
l’educació emocional.  

 Activitats: de plàstica i experimentació, contes, titelles, música, danses, jocs... i 
per passar la calor ens remullarem al pati. 

- Experimentar amb l’aigua: gels amb colorant, quins materials suren, jocs 
d’aigua... 

- Sessions de moviment amb diferents materials: teles, caixes de cartró, papers, 
construccions... 

- Propostes artístiques i de descoberta sensorial: pintar amb diferents materials i 
textures, jugar amb la llum, fer circuits sensorials, treballar l’eix temàtic... 

 

 Temàtica: “El meu primer viatge a la Lluna” 

Aquest estiu, de la mà dels nostres tres protagonistes, volarem en coet cap a 
l’espai per conèixer la Lluna! En aquest viatge aprendrem com és l’espai, així com 
els planetes, les estrelles i els satèl·lits... 

 Volarem fins a les estrelles! 

Espai migdia 

El servei de menjador serà a càrrec de l’empresa que durant el curs escolar fa el menjar a 
l’escola: això afavoreix que es pugui mantenir la tipologia i línia dels menús que es 
serveixen habitualment.  

Es tindran en compte les incompatibilitats alimentàries. Si el vostre fill o filla pateix algun 
tipus d’intolerància o té algun tipus d’al·lèrgia, és important que ho parleu amb les 
educadores del casal per reforçar la informació. 

En el cas que estigueu inscrits a l’acollida de 8h a 9h l’esmorzar està inclòs per aquelles 
famílies que ho necessitin. 

En cas que el vostre fill o filla hagi de fer algun règim especial algun dia concret, ho haureu 
de comunicar com a molt tard el mateix dia a primera hora a les educadores de la bressol 
d’estiu. 

A mig matí les educadores els donaran una peça de fruita. 
 
L’equip d’educadores: 
 

 Grup Estança Vermella: Laura  
 

 Grup Estança Taronja: Noelia 
 

 Grup Estança Groga: Laura  
 

 Suport: Aleix 
 
 ACOLLIDA: En l’horari de 8h a 9h sempre hi haurà dues educadores.  
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Aspectes generals d’organització 
 
 Els horaris d’atenció a les famílies es faran sempre a les estones de les entrades i 

sortides dels i les participants, serà en aquests espais quan podreu conversar i 
preguntar aspectes relacionats amb l’estada de l’infant a l’activitat. 

 Si s’ha de donar algun medicament durant l’horari de la bressol d’estiu, caldrà que 
demaneu i ompliu la fitxa d’autorització i que la retorneu juntament amb el 
document del o la metge on s’especifiqui el medicament, les dosis i l’horari en que 
s’ha d’administrar.  

 Per qualsevol fet relacionat amb l’activitat podeu trucar al telèfon de l’escola o al de 
l’Associació Dinàmic. 

 Durant els dies de la bressol d’estiu les educadores us poden anar demanat algun 
tipus de material que puguin necessitar.  

 Si necessiteu fer servir l’acollida matinal algun dia com a servei esporàdic, en cas que 
ho sapigueu amb antelació, agrairíem que ens ho comuniquéssiu el més aviat 
possible. 

 

Requeriments excepcionals derivats de la COVID-19: 

• Cal comprovar a diari l’absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb 
la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. També que siguin no convivents o tinguin contacte estret amb 
positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. En cas de 
dubte o presència de malaltia NO es podrà participar al servei.  

• Calendari vacunal: És altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia, 
exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament. 

• El o la tutora legal de l’infant juntament amb la inscripció ha de donar conformitat 
obligatòriament a través de la declaració responsable que l’infant compleix els 
requisits per poder incorporar-se al Bressol d’estiu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMedHqqDezZOTLB1uOAYQ5PH2m
CMRmkfrav197CVSAI1elA/viewform?vc=0&c=0&w=1 
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Contacte del casal 
 

Telèfon de l’escola: 934 27 68 70 
 

Associació Dinàmic 
 

•BEQUES, PAGAMENTS I INSCRIPCIÓ:  
administracio@viudinamic.org (indicar nom infant i bressol)  

Mònica Córcoles, de 9 a 15h: 651.181.244   whatsapp, trucades només per urgències. 
 

• SUPERVISORA DE ZONA: estiu@viudinamic.org 
Laia Grangé, de 9 a 16.30h: 658.812.516  whatsapp, trucades només per urgències. 

 
• SUPERVISOR D’ENTITAT: e stiu@viudinamic.org 

Aniol Risques, de 10 a 17h.30h: 670.858.116  whatsapp, trucades només per urgències. 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLTES GRÀCIES I BONA BRESSOL D’ESTIU! 
Cap mascareta ens taparà el somriure   

 
w ww.viudinamic.org / @viudinamic 

 


