
 

 
FITXA DESCRIPTIVA DEL TALLER  
 
Títol  
 
Escola bressol Xarlot   
 
Em miro, et miro i camino al teu costat creant vincles 
 
TALLERISTES  

Rosa Escolà: Coach i facilitadora de dansa integral, amb una dilatada experiència en 

l’acompanyament personal i grupal, coordinació i comunicació d’equips, mediació i 

lideratge. Educadora d’escola bressol durant 11 anys i 4 anys d’ acompanyament i 

assessorament a l’equip de l’escola Bressol Xarlot. 

Núria Fontanals Avià: 27 anys com a educadora infantil  i 16 anys com a directora de 

l’escola bressol Xarlot, tota una vida dedicada a l’estimació dels més petits, acompanyant 

equips i famílies.   

Lidia Cerezuela i Sheila Sahuquillo: Mestres de l’escola bressol Xarlot.   

 
 
CONTINGUT DEL TALLER  
 
Fa uns anys vàrem sentir la inquietud i necessitat com equip d’iniciar un treball per cuidar-

nos, gestionar-nos l’estrès i les emocions tan a nivell personal com d’equip. 

Aquest procés d’autoconeixement, reflexió i consciència de nosaltres tant a nivell personal 

com professional, ens va obrir la mirada i vam experimentar, i seguim experimentant, que 

era i és en benefici i pel benestar nostre, de l’equip, dels infants i de les seves famílies. 

 

La reflexió sobre diferents temes ens va portar a canviar els espais, els materials, la 

manera de programar i l'ideari d'escola arribant a un nou projecte que actualment funciona 

amb molta il·lusió i la voluntat de renovar-se dia a dia. El projecte educatiu de la nostra 

escola se centra en el respecte i la cura d’una etapa educativa molt important com és el 0-

3. Espais plens d’amor que dia a dia anem regant amb la nostra presència, respecte i 

estimació pels infants i les seves famílies, creant vincles perquè l’infant i les seves famílies 

se sentin lliures, estimats i respectats en tot moment, caminat al seu costat. 

 

Estem obertes a propostes i cerquem millores dia rere dia, mitjançant la formació per part 

del personal docent i seguim posant la mirada en el nostre treball d’autoconeixement i 

consciència amb la motivació d’ oferir-nos i oferir relacions sanes de qualitat i estima. 

 

En aquest taller us volem fer partícips de la nostra experiència, us obrim les portes de 

casa nostra i volem compartir amb vosaltres la millor manera que hem trobat per poder 

assegurar el respecte i la cura en plenitud dels infants de l’escola. Mirar-nos, mirar-los i 

caminar al seu costat des de el cor creant vincles. 


