
LA NOVA ESCOLA BRESSOL DE MERCABARNA



Imagina’t tenir els teus 
fills a prop de la feina

SOMRIURES, UNA ESCOLA PROPERA I FLEXIBLE



El millor lloc pel 
teu infant i per TU

Situada dins de Mercabarna, l’escola bressol Somriures neix de la ma de 
Suara Cooperativa amb l’objectiu de poder conciliar la vida laboral i familiar.

La situació de Somriures permet gestionar aspectes importants en la cura 
dels infants de manera immediata. Per les famílies poder atendre les seves 
necessitats és un factor important i tenir-los a prop del lloc de feina suposa 
molts beneficis.

El nostre centre compta amb unes instal·lacions àmplies i modernes, un 
espai amb un ambient familiar i acollidor on l’infant és el protagonista del seu 
propi desenvolupament.

Tenim un model educatiu innovador i proper, on la cura de cada nen i nena i les 
seves famílies són el que més ens importa.

T’imagines sortir de casa cada matí amb el teu infant i compartir el mateix trajecte 
amb diferent destinació: la feina i l’escola bressol?

Espai segur

Compliment de totes les 
mesures d’higiene i seguretat.



Somriures és
Emocions
Oferim una educació respectuosa i lliure, establint un 
vincle afectiu i fomentant l’expressió de les emocions, 
perquè l’infant se senti segur i confiat.

Famílies
Participen en la vida del centre com a part del procés
de socialització. Comunicació directa a través
de l’APP pròpia Kindertic.

Grups reduïts
Donem una atenció de qualitat i adaptada a les 
necessitats de cada infant. El nostre horari és flexible i 
l’escola està oberta de 7.00h a 18.00h.

Proximitat
Som l’única escola bressol dins Mercabarna, el que 
permet millorar la conciliació laboral, afavorint així la 
cura del vostre infant.



Horaris flexibles
Ens adaptem a les necessitats de les famílies, 
oferint diferents ventalls d’horaris i servei 
d’acollida matí i tarda.

Entrada gratuïta
Oferim l'entrada al recinte de Mercabarna i 
l'aparcament de manera gratuïta a l’arribada i 
sortida de l’escola.

Escola accessible
L’escola té accessibilitat total perquè pugueu 
deixar el vostre infant amb tota tranquil·litat i el 
temps necessari.

La nostra prioritat
EL BENESTAR DE LES FAMÍLIES

Servei de casal
Obrim tots els dies de l’any (excepte festius) i en 
períodes de vacances oferim un servei de casal 
per a infants de fins a 9 anys. 



Conciliar per afavorir el benestar de les 
persones treballadores

Els serveis a les famílies que oferim des de Somriures ajuden a les empreses a fidelitzar les persones 
treballadores, atraure nous talents i millorar el rendiment a la vostra empresa.

Un horari flexible i una àmplia gamma de serveis que promouen la conciliació i qualitat de vida en el treball. 
Acompanyem l’empresa a donar resposta a les necessitats de la plantilla.

ATRAURE NOUS TALENTS

La conciliació en l’entorn de 
l’empresa és un factor determinant  
a l’hora de triar un lloc de feina.

MILLORAR EL RENDIMENT

Les persones treballadores amb 
infants a càrrec poden gestionar 
aspectes personals directament 
des del seu lloc de treball.

FIDELITZAR EL TALENT

La conciliació laboral i familiar és 
un dels punts decisius a l’hora de 
mantenir-se en un mateix lloc de 
feina.



Som una Cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre amb prop de 40 anys d’experiència en el sector de 
l’atenció a les persones. A Suara Cooperativa donem resposta a la globalitat del cicle vital de les persones.

Tenim un llarg recorregut en la gestió d’escoles bressol i comptem amb un model propi. Als nostres centres 
practiquem una criança respectuosa, positiva i amb valors, buscant sempre el benestar de l’infant. Els nostres 
professionals comptem amb anys d’experiència i afronten la tasca educativa amb un compromís ferm.

Suara Cooperativa, un model propi d’escoles bressol

Acompanyem
REALITATS



Carla Valero
Direcció
Carrer Transversal 14, 11 (Mercabarna)
ebsomriures@suara.coop
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