Moments en Família
L’espai familiar “Moments en família” és un servei municipal d’atenció a la petita infància obert a totes
les famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys i ubicat a l'Escola Municipal Colobrers.
Un espai...
d’intercanvi d’experiències,
d’escolta i acompanyament respectuós,
de relació entre infants, famílies i professionals,
de suport en la criança i la tasca d’educar els infants,
on el joc es converteix en l’essència de la descoberta i el creixement conjunt.
El servei ofereix dues propostes d’atenció:
Desenvolupament de les sessions:
Espai de rebuda, benvinguda i acollida de les famílies, per crear un clima de confiança i distès.
Espai de relació i joc espontani compartit, inici de la sessió amb les propostes corresponents.
Temps de trobada “fem un cafè?”, els adults referents conjuntament amb els professionals
comparteixen opinions, inquietuds o simplement converses, mentre els infants gaudeixen del plaer
de compartir amb altres iguals,
Ordenar i recollida de l’espai entre tots els assistents,
Comiat conjunt.
Activitats generals que estan programades:
Quotes:
Les quotes corresponents al curs 2017-2018 són:
Quota mensual: 18,50 €
Quota trimestral: 51,50 €
A efectes d’inscripció en la modalitat de quota trimestral, el servei s’ofereix en els trimestres següents:
Sol·licitud d’inscripció:
La inscripció es realitza de forma presencial a l’Escola Bressol Municipal Colobrers (c. Prat de la Riba,
23, tel. 93 714 22 19).
Qualsevol ciutadà, amb un infant entre 0 i 3 anys, pot sol·licitar inscriure’s a les propostes que es
porten a terme.
Documentació necessària:
Fotocòpia del DNI de la persona responsable que acompanyarà l’infant durant les sessions a les
quals assistirà.
1 fotografia de l’infant mida DNI.
Cal tenir en compte que es realitzarà una entrevista personal amb la família en el moment de
formalitzar la inscripció.

Actes celebrats
Dilluns 19 de setembre de 2011
10.00 - Portes Obertes

Jornada de portes obertes a l'Espai familiar de La Casa de les
3 Moreres
Escola Bressol Municipal Colobrers
Dimarts 7 de setembre de 2010Del 15 de setembre al 22 de setembre de 2009

- Proposta

Inscripcions a la Casa de les 3 Moreres
Curs 2009-2010
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