ESPAI MENUT
Ubicació:
Escola Bressol El Xic. C/ Margarides, s/n
Tel: 93 828 09 07 | Correu electrònic: ebxic@vacarisses.cat
Horari:
Dimarts i dijous, de les 10.15 a les 12.15 h o de les 15 a les 17 h
Del 9 d’octubre de 2018 al 20 de juny de 2019
QUÈ ÉS L’ESPAI MENUT
És un espai de trobada per a famílies amb infants d’un a tres anys, amb
l’acompanyament d’una educadora. Pretén oferir un espai i un temps de
qualitat per compartir vivències relacionades amb la criança i l’educació, que
poden ser un ajut per a la reflexió i el creixement de l’infant i la família.
Cada sessió consistirà en una estona de joc lliure en alguns dels diferents
racons i ambients de l’escola. A més, hi haurà una proposta d’activitat adreçada
a tot el grup.
A mig matí, farem un esmorzar compartit de fruita.
Hi haurà també una estona en què els familiars acompanyants que vulguin
podran seure per fer un cafè o infusió.
Durant el curs, es realitzaran caminades a la Font de l’Orpina, s’organitzaran
xerrades i hi haurà un taller de música en col·laboració amb l’Escola Municipal
de Música de Vacarisses.
Què cal portar
A diari:
Per al canvi de bolquers: tovallola, bolquers i tovalloletes.
Un got, biberó o ampolla per beure aigua.
Una peça de fruita per cada dia.
Per quedar-se a l’Espai tot el curs:
Un paquet de mocadors de paper.
Roba de recanvi.
Una bata de plàstic.

Normativa
Respecte al servei:
-Cada infant ha d'anar acompanyat d’una persona adulta responsable en tot
moment. Pot ser un/a progenitor/a o tutor/a, un membre de la família o una
persona en qui els/les tutors/es deleguin. A ser possible, aquesta persona
acompanyant serà sempre la mateixa.
-En el cas que no es pugui assistir a alguna de les sessions, caldrà avisar per
tenir-ho en compte en la preparació de les activitats.
-En totes les activitats que es realitzen a l’espai, hem de respectar l’interès dels
infants. Serem flexibles quan l’infant es cansi, vulgui canviar d’activitat o no li
vingui de gust participar-hi.
Respecte als espais i materials:
-Tenir cura de l'entorn és un valor que cal potenciar en els petits actes diaris.
Recollir els materials després d'utilitzar-los és un hàbit que cal ajudar els infants
a adquirir.
-Cal tenir en compte que, mentre realitzem l'Espai familiar, està funcionant
l'escola bressol, i cal respectar en tot moment el seu funcionament normal.
Respecte als familiars o acompanyants dels infants:
-En tot moment, la persona acompanyant de l’infant és la responsable d’aquest,
de la seva cura, neteja i benestar.
-La persona acompanyant tindrà presents els valors de l'espai familiar i la seva
normativa i afavorirà el joc i l’activitat que es duu a terme a l’espai, col·laborant
en les propostes que fan les educadores.
-Els aparells electrònics com el mòbil poden distreure l’atenció. A l’Espai Menut,
recomanem no fer-ne ús i en cas que sigui necessari, fer-ho de forma discreta.
-Sempre que les famílies participants hi esteu d’acord, hi haurà una càmera
fotogràfica a l’abast per fer fotografies, a què tindreu accés a través del
programa Dropbox.
Respecte a la relació entre els infants:
És normal que sorgeixin conflictes entre els infants. Les persones adultes que
ho presenciem hem d’ajudar els infants a resoldre’ls. Això implica explicar què
ha passat, les conseqüències que ha tingut i donar una alternativa positiva.
Quan sorgeixin aquests conflictes, recomanem que intervinguin només les
persones familiars dels infants implicats. Si els cal recolzament per solucionar
la situació, l’educadora els pot donar un cop de mà.
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Respecte a les malalties:
En cas que l'infant estigui malalt, no podrà assistir a l'Espai familiar, pel risc de
contagi i perquè l'infant no estarà en les condicions de gaudir i aprofitar les
propostes.
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