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INSCRIPCIONS
Oberta al llarg del curs, a partir del 24 de
setembre de 2012.
Lloc d’inscripció:
OME (Oficina municipal d’escolarització).
Passeig de la Devesa, 1 - 17001 Girona
Tel. 972 208 120 - ome@ajgirona.org
Horari d'atenció a la ciutadania:
Dilluns, dimecres i divendres: de 10 a 14 h
Dimarts i dijous: de 10 a 14 h i de 16 a 18 h

Dipòsit legal: GI.1236-2012

ESTONES

Serveis educatius per a les famílies amb infants de 0-3 anys

OBJECTIUS
Intercanviar i compartir vivències i experiències amb el suport de professionals.
Treballar per a la igualtat d’oportunitats, creant xarxes relacionals i d’acollida a

CONDICIONS D’ADMISSIÓ
Són serveis pensats per a:
Famílies que viuen a Girona

les famílies.

Famílies amb infants que NO van l’escola bressol

Facilitar un lloc per escoltar i ser escoltat.

Els infants han d’assistir-hi acompanyats dels adults que se’n cuiden: mare,
pare, tutor...

QUÈ ÉS?
a) Un espai de trobada i relació per a mares, pares i nadons
b) Un espai de trobada i relació per a mares, pares i infants d’1 a 3 anys

Les famílies i els infants hi trobaran:
El suport de professionals en activitats participatives i flexibles, que responen als
seus interessos.
La possibilitat de compartir experiències i vivències, sentiments, neguits, dubtes,
alegries, inquietuds, expectatives, contrastar opinions i fer debats relacionats

Els grups seran de 8-12 famílies com a màxim i cal un compromís d’assistència
continuada

CALENDARI
Inici i finalització del servei:
Comença el mes d’octubre de 2012 i acaba el mes de juny de 2013

HORARI
a) ESTONES per a famílies amb infants de 0 a 12 mesos:
els dilluns de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí

amb l’educació dels seus fills i filles, a més d’adquirir més seguretat en el paper

b) ESTONES per a famílies amb infants d’1 a 3 anys:
els dimecres de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí

de pare i mare.

Les sessions seran de dues hores setmanals.

Propostes diverses: tallers de materials, massatges, jocs...Un espai ric i acollidor
on els infants podran jugar, experimentar, descobrir i créixer en contacte amb
diferents materials.
La possibilitat de créixer al costat d’altres nens i nenes i d’establir relacions
afectives entre ells.

PREU
LLOC

20 € mensuals.
A l’escola bressol L’OLIVERA.
C/ Àngel Serradell i Pérez, 8 - 17003 Girona - Tel: 972 392 063
Com arribar-hi: Bus línia 11

