
  
Benvolgudes famílies,  
 
des de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals engeguem de nou el cicle de tallers i 
xerrades per tal de proposar-vos un espai de formació i reflexió que ens pugui 
acompanyar en la criança dels vostres fills i filles de 0 a 3 anys.  
 
Us presentem una programació estable al llarg del curs on volem oferir-vos diferents 
àmbits i temàtiques que us siguin atraients.  
 
Hi trobareu propostes en diferents formats, de xerrades i de tallers: 
 

• Les xerrades estan pensades perquè pugueu estar sense infants, per la qual cosa, es 
facilita el servei d’escolaritat gratuïta a l’EBM del vostre fill per tal que pugueu 
assistir.  

 
• Els tallers estan pensats per gaudir-los en família i per tant heu de venir 1 adult amb 

un infant. Ja veureu per la temàtica dels tallers que són propostes que tant grans 
com petits les podeu aprofitar ! 

 
D’altra banda les sessions es faran rotativament en les diferents escoles i d’aquesta 
manera us convidem també a conèixer els equipaments i els espais de les altres bressols 
municipals. 
 
Per tal de poder organitzar bé les sessions necessitem acotar l’aforament, per això cal 
que us inscriviu prèviament.  
 
Haureu d’inscriure-us al centre on es realitzi el taller o la xerrada on voleu assistir, 
trucant per telèfon o via correu electrònic, indicant nom i cognoms dels assistents: 
 

EBM El Marfull:  ebmarfull@reus.cat 977010248 
EBM La Ginesta:  ebginesta@reus.cat 977010245 
EBM El Lligabosc:  eblligabosc@reus.cat 977010244 
EBM Montsant:  ebmontsant@reus.cat 977010246 
EBM L’Olivera:  ebolivera@reus.cat 977010251 
EBM El Margalló: ebmargallo@reus.cat 977010247 

 
 
Aquesta iniciativa és oberta també a famílies amb infants de 0 a 3 anys de la ciutat 
siguin usuàries o no de les escoles bressol municipals. Us agrairem que en feu difusió a 
aquelles persones que creieu que els pot interessar. 
 
Animeu-vos a participar !! 
 
Xarxa d’Escoles Bressol Municipals 
Ajuntament de Reus 
 
Reus, 2 d’ octubre de 2017 
 
 
 
 


