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BRESSOL D’ESTIU LA FARINERA 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de Servei a les persones Encís, SCCL, us fem arribar aquest recull per tal d’informar-vos de tots els 

aspectes a tenir en compte per al correcte desenvolupament del Bressol d’Estiu de l’Escola La Farinera. 

 

SERVEI BRESSOL D’ESTIU 

El servei de Bressol d’estiu és una activitat inclosa en la campanya d’estiu promoguda pels diferents districtes 

de l’Ajuntament de Barcelona.  

Aquesta activitat respon a la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar a les famílies. El Bressol d’Estiu 

és un servei de qualitat, que dóna continuïtat a la tasca educativa durant el curs escolar.  

El servei serà des del dia 16 al 27 de juliol en horari de 09:00 a 17:00 hores. Els horaris d’entrada i sortida en 

funció de la modalitat escollida seran els següents:: 

 

Modalitat Horari 

Mitja jornada sense dinar 9 a 12h 

Mitja jornada amb dinar 9 a 15h 

Jornada completa amb dinar i berenar 9 a 17h 

Acollida matinal + esmorzar 8 a 9h 

 

SERVEIS ESPORÀDICS 

Les famílies podran fer ús del servei esporàdic d’ACOLLIDA (8 a 9h) i MENJADOR (12 a 15h), aquest servei 

s’haurà d’abonar en efectiu a la Coordinadora del Bressol d’Estiu amb un mínim de  dos dies d’antelació de 

la seva utilització. 

Preus serveis esporàdics:  

 

Servei Preu 

Acollida (8 a 9h) 5€ 

Dinar (12 a 15h) 8’5€ 
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HORARI SETMANAL 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS SETMANAL 

 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Ens divertim amb 
globus 

Ens enfonsem amb 
l’art  

(Van Gogh) 

Peixera gegant Pluja de pintura La nostra Antàrtida 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Els glaçons màgics Transvasaments 
amb aigua 

Ens enfonsem amb 
l’art II 

(Claude Monet) 

Circuit d’Aigua Festa del Mar 

* Les activitats es podran veure modificades valorant les necessitats dels diferents grups. 
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NORMATIVA 

- L’horari d’acollida serà entre les 8 i les 8:30h. Després d’aquesta hora no es podrà accedir al servei 

d’acollida. 

- L’entrada serà de 9 a 9:30h. Les famílies podran acompanyar als infants a l’interior de l’aula. No 

podran entrar infants més tard de les 9:30h. 

- La sortida de la tarda dels infants serà de 16 a 17h. Les famílies podran entrar a l’aula a recollir-los. 

- En cas de que l’infant es trobi malament (febre, etc.) no podrà assistir a l’activitat. 

- En cas de que algun infant tingui polls no podrà assistir a l’activitat i s’haurà d’avisar a les educadores. 

 

 

CONTACTES 

Coordinadora del Servei: CRISTINA FARRÉ 

Correu electrònic: suporteb.lafarinera@encis.coop 

Telèfon de contacte: 932 70 06 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ CAL PORTAR? 
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Per tal de gaudir de totes les activitats proposades, els i les infants hauran de dur al 

Bressol d’Estiu: 

- Bosseta d’ús diari per la roba bruta  

- Got d’aigua 

- Bolquers  

- Tovallola petita de mans 

- Tovallola pel canviador 

- Recanvi complet de roba  

- Tovalloletes humides  

- Crema hidratant per al canvi de bolquer (si és necessari) 

- Llençol de sota i de sobre 

- 2 pitets diaris  

- Crema solar 

- Gorra 

Pels jocs d’aigua: 

- Tovallola gran 

- Banyador 

- Xancletes 

*Tota la roba ha d’estar marcada amb el nom de l’infant 

 

 


