L’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL DAMES DE MERITXELL
Per ajudar en aquest procés d´adaptació, son molt importants els primers
contactes que s´estableixen entre família i escola bressol.
En la primera visita us donem a conèixer els espais, les normes de funcionament,
les línies generals del nostre pla pedagògic i resolem els dubtes que poden
sorgir.
Us lliurem el dossier a on es recull informació de l´infant, i a on també informem
d’algunes normatives establertes a la nostra escola bressol.

Amb l´objectiu de millorar l’adaptació, dins del dossier hi ha la petita historia de
vida. És un recull d´informacions relatives a l´infant, que ens ajuden els primers
dies a conèixer una mica més les seves necessitats i donar una resposta més
ajustada a les mateixes.
Aquesta informació es comparteix en una reunió que efectuem amb la família,
l´infant, un educador de l´aula, la direcció o una coordinadora. Te una durada
aproximada de 30 minuts.
És un espai de trobada educador-infant en presencia de vosaltres, pares , on
l´educador establirà uns primers contactes amb el nen. I a on comentem les
informacions recollides en el Llibre de Vida, amb més profunditat.
Aprofitem també per establir les hores en que vindrà l´infant a l’inici, per ajudarlo en el procés d’adaptació. Nosaltres entenem que és un procés gradual i l’ideal
és començar venint 2/3 hores diàries, fins arribar a la jornada ordinària que tingui
l’infant.

És molt important pares, que li doneu seguretat en el moment de deixar-lo,
remarcant els missatges positius: t´ho passaràs bé, després et vindré a buscar...
I no allargar molt el moment de deixar el nen.
Entenem que el procés d’adaptació ens inclou a tots, infant, família i educadors.
Amb l’objectiu de facilitar-vos aquesta primera separació, podeu restar dins
l’escola bressol i observar el vostre fill, intentant que aquest no us vegi.
I arribar abans i observar-lo. La nostra escola bressol sempre està oberta per
vosaltres i els educadors us ajudaran en tot el possible.
Quan el recolliu us explicarem detalladament com ha estat el vostre fill.

Compartim, famílies, el mateix interès: que el nen s’adapti, es trobi segur i feliç
amb nosaltres i que puguem treballar plegats per ajudar-lo a créixer.

