Projecte educatiu
El projecte educatiu de centre
• La construcció d’una escola oberta, integradora i diversa.
• L’adquisició d’hàbits d’autonomia i de convivència.
• L’afavoriment de situacions educatives que permetin a l’infant
desenvolupar les seves capacitats i el coneixement del món que l’envolta
per aconseguir aprenentatges significatius.
• La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.
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L’Escola Bressol Municipal La Morera
És un centre de titularitat municipal que imparteix el primer cicle d’educació
infantil i acull infants a partir de quatre mesos fins a tres anys.

Per què ?
• Per atendre les necessitats educatives dels infants en contextos diferents
al familiar durant els tres primers ans de vida.
• Per contribuir a la conciliació de la vida familiar amb la laboral.
La Gestió
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha optat per la gestió indirecta d’un servei educatiu
municipal propi, planificat i avaluat per la Regidoria d’Educació.
La gestió és realitzada a través de la Fundació Educativa i Social.
Els Espais
330 m2 de superfície que es distribueixen en: tres aules amb zona d’higiene
independent i una zona de descans per a l’aula dels nadons, una aula
polivalent/psicomotricitat, un despatx de direcció /sal reunions per a l’equip
educatiu, un magatzem, una cuina, un office i un pati exterior de 470 m2.
La Capacitat
L’escola té una capacitat de 41 places escolars distribuïdes en tres aules:
• Una aula de 8 places per a infants dels quatre mesos fins a un any
• Una aula de 13 places per a infants d’un a dos anys
• Una aula de 20 places per a infants de dos a tres anys
Oferta de places
L’escola té una capacitat de 41 places escolars distribuïdes en tres aules:
-De 0 a 1 any : 8 places
-De 1 a 2 anys : 11 places
-De 2 a 3 anys : 8 places

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 311 128 - Fax 977 323 690
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LA NOSTRA MISSIÓ: Som un grup de titularitat pública format per
persones compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de
l’atenció sanitària, social i d’acció educativa.
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El Serveis i els horaris
Servei escolar: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Servei de menjador : de 12 a15 h
Servei d’acollida: de 8 a 9 h
• Els curs correspon a 11 mensualitats senceres de setembre a juliol
• La matrícula és gratuïta

El Calendari
• L’activitat escolar s’inicia la primera quinzena de setembre amb el procés
d’adaptació i s’acaba a finals de juliol.
• Juliol, Nadal i Setmana Santa horari intensiu.
• L’escola romandrà tancada durant el curs set dies de lliure disposició.
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