
VIATGE A BRÈSCIA: 

Grup MÀSTER CRIANÇA 0-3 I ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

8 - 11 de juny de 2017 – Planificació inicial 

 

DIJOUS, 8 DE JUNY DE 2017 

Arribada i allotjament a l’hotel Centro Paolo VI (dormir i esmorzar: 35 euros per 

persona). 

 

DIVENDRES, 9 DE JUNY DE 2017 

Matí de 10 a 12 hores: Visita a la guarderia (Nido) de la A2a. (Empresa  Municipal 

local). Serà necessari verificar la disponibilitat de la data indicada, depenent de la 

vostra confirmació!). 

Tarda de 15 a 17’30 hores: Visita a “Tempo per le famiglie”, projecte 0-3 de “Bimbo 

chiama Bimbo” , servei promogut per l’Ajuntament de Brèscia per a nens que no 

disposen de cap altre servei per la infància. Ofereixen a les famílies llocs per 

relacionar-se, jocs, companyia... 

 

DISSABTE, 10 DE JUNY DE 2017 

Matí de 9’30 a 13 hores: Universitat Catòlica del “Sacro Cuore”: Elaboració – 

Discussió sobre: Lliçons acadèmiques sobre temes a acordar: (Ex: Educació fora de 

les aules, educació natural, l’infant i la ciutat, l’infant i l’alimentació en els Espais per 

a la Infància...) 

Tarda de 14’30 a 17’30 hores: Taller a convenir (o sobre relacions emocionals o 

sobre la dimensió artística...) 

 

DIUMENGE, 11 DE JUNY DE 2017 

Dia lliure i tornada. 

Despeses:  

Per l’estada tenim un acord amb el Centre Paolo VI a 35 euros per persona o un hotel 

del mateix preu de 4 estrelles a prop del centre de Brèscia. 

L’entrada diària pel metro i transport públic val 3 euros al dia. 

Taller: 300 euros 

Per menjar tenim un acord amb un restaurant a prop de la Universitat per 10 euros 

per persona. 

 

 

 



El grup del màster s’ha dividit en dos subgrups per poder fer més visites i a 

continuació compartir les diferents experiències. 

“La Formica” és una antiga “Casa de Nens” adaptada després com a escola.  

Actualment hi ha l’ESPAI FAMILIAR a la planta baixa i l’escola de primària al 

1er.pis.  

 

 

Els “ninos” de les emocions ens donen la benvinguda... 



Le Caselle és una granja agrícola agrí-turística amb una Escola Bressol a 

dins del seu recinte. Les famílies i els infants participen de totes les tasques 

de la granja. Es com una mostra del nou paradigma: Recuperar la relació de 

la persona amb el medi ambient. 

 

 



 

 

El viatge a Brèscia va ser un abans i un després en el grup. 

Vàrem compartir hores i converses de la nostra vida personal  junt a 

experiències de treball que ens van enriquir i fer créixer. 

A la tornada i per mitjà del mateix  grup de WhatsApp creat per 

l’ocasió, cadascú de nosaltres va manifestar opinions i sentiments 

viscuts.  

De nou a casa i amb ganes de tornar a viatjar... 

Juny 2017 

 


