A l'escola bressol "Upetita" promovem i desenvolupem el procés educatiu dels
infants de 0 a 3 anys, dins d’un entorn universitari i sota un model pedagògic de
referència.
Iniciem un procés de selecció per incorporar a la nostra estructura organitzativa:

2 TEI PER L'ESCOLA BRESSOL "UPETITA"
La jornada serà de 15h setmanals. Imprescindible tenir disponibilitat als matins.

Per què treballar a l’Escola Bressol "Upetita"?

-A través del nostre projecte educatiu, basat en l’exploració i la ciència aplicada a la
quotidianitat, contribuiràs al desenvolupament dels infants de 0 a 3 anys.
-L’escola bressol Upetita està immersa en un entorn universitari amb una estreta
vinculació amb el projecte educatiu del Grau en Mestre d’Educació Infantil i el Cicle
de grau superior en Educació Infantil, tot promovent la coherència teòrica amb la
pràctica en totes les seves vessants.
-Formaràs part d’una escola bressol amb un model pedagògic propi, sent centre
de referència per a la formació continuada del professorat.
-Compartiràs coneixement amb altres professionals de l’àmbit de l’educació i
estaràs en un entorn obert i de transferència cap al territori, les famílies, etc.
-Des del primer dia veuràs com l’equip humà és una peça clau a l’hora de
col·laborar i contribuir a l’assoliment dels estàndards d’excel·lència i de qualitat en
tots els àmbits d’aplicació de la universitat, especialment en la relació cap a les
persones i amb el seu projecte educatiu.
-Les instal·lacions de l'escola bressol compten amb material innovador i
respectuós, el qual afavoreix el desenvolupament de cada infant.

Què et demanem?
-Estudis de cicle superior en l’àmbit de l’educació infantil.
-Que disposis mínim del nivell de C1 d’anglès. Es valorarà positivament que puguis
desenvolupar la teva jornada parlant exclusivament en anglès.
-Tenir un excel·lent tracte amb les persones, especialment amb les famílies i amb
els infants, però també amb l’equip al qual pertanyis.
-Que aportis experiència en l'àmbit de l'educació infantil i aconsegueixis
desenvolupar al màxim el teu potencial.
- Es valorarà positivament tenir coneixements en altres àmbits com l’educació en
ciència, pedagogia, neurociència, psicologia, en persones amb diversitat funcional.

Com ho faràs?
-Vetllaràs i acompanyaràs als infants en el seu creixement, assegurant-los una
estada a l’escola bressol en coherència amb el Projecte Educatiu del centre.
-Atendràs als infants durant tot el temps d’estada a l’escola bressol.
-Et comunicaràs amb les famílies dels infants.
-Mantindràs la coherència entre la pràctica i el projecte educatiu.

Si valores formar part de l'estructura organitzativa i contribuir al
projecte UManresa, t’estem esperant! Inscriu-te a l’oferta a través del
formulari.

