VINE A LA BALCA!
Organitza

Col·labora

Servei d’Educació i La Balca
SUARA Cooperativa

Equip d’Atenció Psicopedagògica i escoles

Resum
Vine a La Balca!, tal com indica el seu nom, és un programa que vol apropar a l’escola bressol a famílies
i infants que no s’han escolaritzat durant el primer cicle d’educació infantil, prioritàriament aquells que
poden presentar necessitats educatives específiques. Té la finalitat de preparar els infants per la seva
entrada a l’escola i de treballar amb les famílies sobre funcions parentals, l’acompanyament a les
necessitats dels infants d’aquesta etapa i la descoberta de conceptes bàsics sobre el funcionament de
l’escola.
Es tracta d'una proposta que dona suport al Pla d'Escolarització Extensiva i es coordina amb un treball
en xarxa entre el Servei d’Educació, La Balca, l’EAP i les escoles.

Descripció
Són molts els estudis que mostren que les oportunitats de desenvolupament personal, social, cognitiu i
emocional dels infants estan estretament lligades a l’estimulació educativa primerenca. Diferents
disciplines de les ciències de l’educació, la psicologia evolutiva i la neurologia han posat sobre la taula
evidències científiques dels beneficis que suposa per a l’infant iniciar en els primers anys de vida un
procés educatiu generador d’habilitats en el terreny sensorial i cognitiu, i en la sociabilitat amb els iguals
i els adults. També s’ha mostrat com una evidència científica que aquest fet pren encara més rellevància
quan parlem d’infants i famílies en situació de vulnerabilitat.
És per això que des del Servei d’Educació i La Balca – Centre Educatiu Municipal 0-3 vam posar en
funcionament el projecte Vine a La Balca! per tal d’apropar a l’escola bressol a infants i famílies que no
han fet opció a l’escolarització 0-3, especialment infants que poden presentar necessitats educatives
específiques de cara a la seva incorporació al sistema educatiu a i3 i a les seves famílies.
El projecte Vine a La Balca! és fruit del treball transversal i en xarxa i ha esdevingut un projecte de ciutat
destacat. Conjuntament amb l’Espai nadó i l’Espai familiar, que es porten a terme a l’escola bressol
municipal, conformen els anomenats Espais globals, oberts a tota la ciutadania.

VINE A LA BALCA!
Destinataris
-

Infants de 2 anys que no han estat escolaritzats, prioritàriament els que poden presentar
necessitats educatives específiques en la seva incorporació a l’escola.
Famílies d’aquests infants.

Objectius
-

Reforçar habilitats parentals.
Fomentar hàbits d’higiene, alimentació i descans en els infants.
Promoure la socialització dels infants.
Facilitar l’apropament i la creació de vincles amb l’escola de referència.
Reflexionar sobre drets i deures dels infants i les famílies
Donar a conèixer i reforçar el valor de l’escola i les seves funcions.
Crear un espai on compartir experiències i construir referents.

Desenvolupament
El programa Vine a La Balca! es desenvolupa durant el darrer trimestre del curs escolar, d’abril a juny,
cada dijous i divendres durant dues hores. Els dijous s’adreça a infants i famílies – és imprescindibles la
participació de les famílies, i els divendres s’adreça únicament a infants.
Durant l’anàlisi prèvia al procés de preinscripció, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic ofereix el
programa a famílies que al mes de setembre incorporaran els seus fills i filles al sistema educatiu per
primera vegada, sense haver estat escolaritzats a l’escola bressol.
Les famílies que participen al programa es comprometen a:
- Participar en un espai de treball conjunt mares o pares i fills/filles, d’unes dues hores de durada,
cada dijous d’abril a juny.
- Portar el seu fill o filla a La Balca dues hores els divendres.
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El programa es porta a terme dins l’escola bressol amb sessions de treball que condueixen dues
educadores. Amb les famílies es treballen habilitats parentals, la gestió del vincle, límits, hàbits
d’higiene, d’alimentació i de descans. També es reflexiona sobre la funció de l’escola, els drets i deures
de les famílies i es tracten situacions pràctiques que viuran en la seva entrada al sistema educatiu.
Al final del programa s’acompanya les famílies i els infants a conèixer les escoles on s’escolaritzaran.
D’aquesta manera es facilita la creació dels primers vincles entre les famílies i l’equip de mestres
d’educació infantil de cada escola.

Finançament
Ajuntament de Banyoles, Servei d’Educació. Famílies (preu simbòlic.)

Contacte i enllaços
Anna Roura i Mireia Martí (Servei d’Educació)
Telèfon: 972 581848
Mercè Busquets (La Balca)
Telèfon: 972 573536
educacio@ajbanyoles.org
educacio.banyoles.cat

Article sobre la importància d’invertir a l’etapa 0-3

