
Qui som? Què volem?
Som un grup de famílies inquietes en l'educació dels
nostres infants que engeguem un grup de criança
per tal de cobrir les necessitats i voluntats dels
nostres infants i famílies. 
El grup tindrà entre 5 i 12 infants acompanyats
per dos educadors i el suport de les famílies.

HORARI de 8h  a 15h*
Hi  haurà  una  rutina  diària:  acollida  i  esmorzar,
joc lliure,  activitat dirigida, dinar i descans.

L'hora d'acollida serà flexible entre 8-8:30 en*
funció de les necessitats de les famílies..

ON?
Apostem per realitzar les activitats en diferents
espais  exteriors  i  alhora  farem  ús  d'un  espai
preparat on es realitzaran propostes educatives i
on hi haurà racons de lliure circulació.

Com entenem
l'educació?

 Creiem i volem una educació viva i activa per 
als nostres infants.

 Confiem en l'infant i respectem els seus ritmes .
 La natura com a escenari principal de 

l'aprenentatge.
 Adequar-nos a les necessitats de cada infant.
 Interacció directa amb l'entorn natural, social i

cultural. 
 Límits pocs i clars.
 Una educació on es treballi la gestió de les 

emocions.
 On les famílies puguem participar i escollir com 

volem l'educació dels nostres infants.

Comptem amb el suport d'unes educadores que
sigui la principal referent dels infants i amb qui

puguem definir el projecte educatiu

Com ens organitzem?
El  projecte  compta  amb  la  participació  de  les
famílies i per fer-ho possible ens repartirem les
tasques:

 Planificació i elaboració dels menús 
 Logística i neteja de l'espai
 Suport de l'educadora
 Gestió econòmica i legal
A més a més volem fer trobades per reflexionar
sobre  temes  pedagògics  així  com  de  definició,
valoració  del propi projecte.
Ens  repartirem  els  costos  econòmics  derivats  del
projecte entre les famílies. 

El projecte requereix un mínim de
compromís per part de les famílies.

 



APORTACIONS
La proposta és repartir-nos els costos i les tasques
del projecte.. Proposem dos opcions:
Hi ha dues quotes

8-12h: 100€
8-15h 200€ amb dinar inclòs

Les aportacions estaran subjectes al nombre de*
famílies participants..

No volem que l'aportació monetària sigui una
limitació  per  a  ningú.  Per  això  aquesta
potser compensada parcialment en tasques

Si t'interessa
 truca al 649 837 026

O envia'ns un correu a
folletsdelbosc@gmail.com

@elsfolletsdelbosc

Inscripcions
Obertes

Vilamajor/
Llinars del Vallès

GRUP DE CRIANÇA
Follets 

del
Bosc

3 a 6 anys

educació lliure i respectuosa

Inici setembre 2016
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