
46 Bressol de Benimaclet, Escola Infantil

L’Escola Bressol és per als
xiquets/es la festa de cada dia

’Escola Bressol
és una
Cooperativa, for-
mada per peda-
gogues i mestres,
amb més de 30
anys d’experièn-
cia dedicada a
l’Educació Infantil.
Al llarg  del
temps hem anat
estructurant i
configurant l’es-
cola seguint l’e-
volució social i
legislativa.

L’Escola Bressol va formar
part del Patronat d’Escoles
Infantils de l’Ajuntament de
València, experiència
educativa posada en marxa
en els anys de la transició
política, que va suposar un
canvi radical en els plante-
jaments de l’etapa educati-
va de 0-3 anys, anticipant-
se en diverses dècades al
que ara s’entén per edu-
cació infantil.

Així, mateix, va participar en
el Pla Experimental per a la
Reforma Educativa de la
Conselleria d’Educació.
Actualment  som un centre
educatiu, adequat a la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació i el Decret
37/2008 de març dels con-
tinguts educatius del primer
cicle de l’Educació Infantil.

Som un centre privat que
compta amb ajudes de la
Conselleria d’Educació de
la Generalitat Valenciana.
La subvenció cobreix
només part de les despeses
que tenim en l’escola raó
per la qual hem de cobrar
una xicoteta quantitat als
pares per a poder garantir
una educació de qualitat.
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Al nostre projecte educatiu entenem
l’ensenyament com un procés en
què els primers anys d’escola-
rització resulten bàsics per al desen-
volupament ple dels xiquets. En
l’escola oferim  un ensenyament
individualitzat a cada xiquet i xique-
ta en un ambient lliure, respectuós i
optimista, donant especial importàn-
cia a l’experimentació, la interre-
lació, la col·laboració i la solidaritat.

Pensem que les característiques
diferenciadores de la nostra escola
respecte a altres tipus d’escoles
infantils són:

- Realitzem eixides i visites culturals
com a part del Projecte Educatiu.

- Els materials de treball els ela-
borem des del propi centre.

- Està oberta a la participació de
pares i mares dins de l’àmbit
escolar, col·laborant en el procés
d’aprenentatge.

Els principis de l’escola Bressol són
els següents:

- Som una escola laica, propiciant
l’educació en valors i tolerància.

- No sexista, educant en la igualtat,
perquè els xiquets-es puguen
compartir el món.

- Respectuosa amb les dues
llengües de la comunitat, afavorint
l’aprenentatge d’ambdues.

- Integradora dels xiquet-es
diferents.

- Fomentadora del respecte per la
conservació de la naturalesa i el
medi ambient.

- Activa i participativa amb les rela-
cions que s’estableixen dins de la
comunitat educativa.

- Afavoridora d’actituds democrà-
tiques, participatives i solidàries.

_ Nom de la Cooperativa:
ESCUELA INFANTIL BRESSOL

_ Estatus legal del centre: 
Centre privat que compta amb
ajudes de la Conselleria
d’Educació.

_ Any de creació: 
1982

_ Nombre de socis cooperativistes: 
4
10 treballadors

_ Nombre d’alumnes: 
66

_ Oferta formativa: 
Educació infantil 1- 3 anys

_ Aspectes singulars del projecte: 
El menjador com a proposta
educativa en l’escola
La intervenció educativa en l’ac-
tivitat de menjador té com a
objectiu desenvolupar en el
xiquet/a uns processos que li
capaciten per a adquirir:

- Autonomia, de manera que
sàcie la seua necessitat d’ali-
mentar-se aprenent a menjar
tot sol, ajustant-se a la seua
maduresa motora i cognitiva

- Hàbits correctes d’alimentació,
incloent el coneixement i usos
dels coberts.

- Llenguatge i comunicació, uti-
litzant i ampliant el vocabulari
relacionat amb el menjar,
establint relació i comunicació
amb els seus iguals i educadors

- Capacitat d’Adaptació als can-
vis d’alimentació

- Noves sensacions, olfactives,
gustatives… i descobrisca a més
plats típics de la cuina medite-
rrània.

_ Adreça:
C/ Providencia, 6
46020  València
Tel: 96 362 69 14
E-mail: bressol@escolabressol.net
Web: www.escolabressol.net




