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La Casa de les 3 Moreres és un espai situat a l'Escola Bressol Municipal Colobrers

El curs 2011-2012 de l’espai materno-infantil La Casa de les 3
Moreres comença amb 36 famílies inscrites

Dimecres 19 d'octubre de 2011

Es tracta d’un espai adreçat a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies

L’espai materno-infantil La Casa de les 3 Moreres, adreçat a infants de 0 a 3 anys i
a les seves famílies, ha iniciat aquest curs 2011-2012 amb un total de 36 famílies
inscrites.

Aquest projecte educatiu, ubicat des de principis de 2011 a l’Escola Bressol
Municipal Colobrers, ofereix suport a la criança i l’educació dels fills i filles, i
compta amb el suport i la orientació de dos professionals de la psicologia. Mentre
els nens i nenes hi troben espais i activitats de joc i joguines estimuladors de les
seves capacitats de relació, de descoberta i experimentació, les famílies poden
intercanviar experiències i resoldre els dubtes que es plantegen relacionats amb el
desenvolupament dels infants.

Com en els darrers cursos, s’han previst altres activitats complementàries, com la
visita d’una infermera pediàtrica de l’Àrea Bàsica de Salut per parlar sobre
alimentació un cop per semestre, una sessió de contes a càrrec de Rosa Fité que
tindrà lloc durant el segon trimestre, o diferents sortides al Parc de Bombers, als
horts de Cal Botafoc o a l’exposició de Pessebres que cada any du a terme el Grup
Pessebrista de la Capella de Montserrat. El servei finalitzarà durant el mes de juny
amb una festa de final de curs que comptarà amb la participació de totes les famílies
i on també explicarà contes la rondallaire Rosa Fité.

Les persones que tinguin interès a prendre part d’aquest projecte educatiu poden
demanar informació sobre el mateix i sol·licitar la inscripció acostant-se a l’Escola
Bressol Colobrers tots els dimarts, dimecres i dijous de 10 a 12 hores. Cal
assenyalar que els grups de dimecres (adreçat a famílies amb infants d’1 a 2 anys) i
dijous (que s’adreça a famílies amb fills i filles d’entre 2 i 3 anys) es troba complet
actualment, però les famílies es poden inscriure en una llista d’espera. Pel que fa al
grup dels dimarts (de famílies amb infants de 0 a 1 any), sí que queden places
disponibles.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Regidoria d’Educació (c. de Portugal,
2C, tel. 93 714 40 40).
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