N or m e s d’Or ga n it za ció i Fu n cion a m e n t de Ce n t r e s N OFC
1 . TI TULARI TAT

A
https://bop.diba.cat

El ple de l’Aj unt am ent en sessió ordinària celebrada el dia 31 de m arç de 2022, va
acordar aprovar definit ivam ent la m odificació de les Norm es d’Organit zació i
funcionam ent de Cent re de l’escola bressol m unicipal l’Alzina, així com disposar la
seva publicació ínt egra al BOP.

Pàg. 1-42

AN UN CI de pu blica ció de le s N or m e s d’Or ga n it za ció i Fu n ciona m e n t de
Ce n t r e s, de l’e scola br e ssol m u n icipa l l’Alzin a de Sa n t a Eu là lia de Ronça n a

5 . LÍ N I A PED AGÒGI CA
6 . RECURSOS H UM AN S
6 .1 .Alum nes
6 .2 .Les fam ílies
6 .3 .Personal educador
6 .4 .Horari i organit zació
6 .5 .Serveis educat ius ext erns
7 . RECURSOS M ATERI ALS
7 .1 .Recint e escolar
7 .2 .Adquisició i em m agat zem at ge de m at erial
7 .3 .Seguret at del cent re
7 .4 .La salubrit at en el cent re
8 . RECURSOS FUN CI ON ALS
8 .1 .Horari escolar
8 .2 .Calendari escolar
8 .3 .Ràt ios
8 .4 .Ent rades i sort ides
8 .5 .Assist ència dels alum nes
8 .6 .Període d’adapt ació
8 .7 .Sort ides
8 .8 .Serveis
8 .9 .Ús del dret a la im at ge
8 .1 0 .Règim disciplinari

Data 13-4-2022

4 .1 .Consell de part icipació
4 .2 .Consell escolar m unicipal
4 .3 .Com issió de m enj ador
4 .4 .Claust re
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4 . ÒRGAN S D E PARTI CI PACI Ó D EL CEN TRE

B

3 . D I RECCI Ó

CVE 202210058115

2 . ÀM BI T D ’APLI CACI Ó

8 .1 1 .Norm es de convivència a t enir en com pt e per part de la com unit at
educat iva
8 .1 2 .Malalt ies
8 .1 3 .Medicació

Ha de garant ir els dret s que la legislació at orga a cada sect or i est ruct urar norm es
t ècniques, funcionals, pedagògiques i adm inist rat ives per port ar a t erm e el procés
educat iu i al m at eix t em ps poder disposar de m ecanism es adequat s per m odificar i
canviar el que calgui, per t ant sem pre t é un caràct er de provisionalit at i
perfeccionam ent .
Les Norm es d’Organit zació i Funcionam ent de Cent re afect a t ot a la com unit at
educat iva, per t ant és aconsellable que t ot s els seus est am ent s part icipin en la seva
elaboració fent les m odificacions i aport acions que calguin per m illorar- lo a t ravés del
Consell Escolar t enint en com pt e que la LODE preveu la confecció d’aquest Reglam ent
que ha de com pt ar am b l’aprovació del Consell Escolar.
L’aprovació i ent rada en vigor del present NOFC com port a l’obligació com unit ària de
respect ar les norm es que cont é.
1 .- TI TULARI TAT
L’Escola Bressol Municipal de L’Alzina és un cent re públic t it ularit at de l’Aj unt am ent
de Sant a Eulàlia de Ronçana, el qual em et les direct rius generals del cent re.
L’act ivit at de l’escola bressol i en concret la seva gest ió, és assum ida per l’Aj unt am ent
de Sant a Eulàlia de Ronçana, en concret per la Regidoria d’Educació, en virt ut de les
com pet ències que li at ribueix la Llei 7/ 1985, d’abril, reguladora de les bases de règim
local i la Llei 8/ 1987, de 15 d’abril, m unicipal i de règim local.
El Depart am ent d’Educació i Universit at s, m it j ançant Decret 282/ 2006, de 4 de j uliol,
regula el prim er cicles d’educació infant il, t ot est ablint les com pet ències educat ives
a assolir, les finalit at s i els principis d’aquest cicle. Així com les condicions relat ives
als professionals.
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Pàg. 2-42
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Les Norm es d’Organit zació i Funcionam ent de Cent res és un docum ent prescript iu
que ha de recollir els aspect es relat ius al funcionam ent int ern del cent re en allò no
específicam ent previst a l’ordenam ent norm at iu general ha de servir per regular la
vida int erna del cent re i est ablir de form a clara i coherent les relacions ent re els
diferent s sect ors que form en part de la com unit at educat iva.

Data 13-4-2022

I N TROD UCCI Ó
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1 0 . M ECAN I SM ES D ’I N TERPRETACI Ó, REVI SI Ó , ESPECI FI CACI Ó,
D I VULGACI Ó I D I PÒSI T D EL REGLAM EN T D E RÈGI M I N TERI OR

B

9 .1 .El proj ect e educat iu del cent re. El proj ect e lingüíst ic
9 .2 .La program ació general anual del cent re
9 .3 .La m em òria anual
9 .4 . Les program acions didàct iques
9 .5 .Docum ent s de suport burocràt ic

A

9 . GESTI Ó AD M I N I STRATI VA

· Aprovar definit ivam ent el m odel organit zat iu i pedagògic del cent re: RRI .
· Rat ificar el PEC, elaborat per l’equip d’educadors/ es del cent re.
· Garant ir les condicions higièniques i sanit àries i de seguret at de l’edifici i del recint e
escolar
· Com plir i fer com plir les lleis i la norm at iva vigent i vet llar per la seva correct a
aplicació.
· Vet llar pel bon funcionam ent de l’escola.
· Aut orit zar les despeses i ordenar els pagam ent s referent s a m obiliari, m at erial de
caire perm anent , m ant enim ent , form ació docent i vest uari del cent re en funció dels
pressupost os l’escola.
· Dot ar a l’Escola de t ot allò necessari per al bon funcionam ent .
· Dur a t erm e la gest ió del personal adscrit al servei i garant ir la dot ació del personal
suplent .
· Tram it ar el procés de la direcció del cent re.
· Regular i gest ionar el procés d’adm issió d’alum nes a l’escola.
. Garant ir el m ant enim ent del cent re.
. Gest ió dels serveis com plem ent aris: m enj ador i net ej a.

2 .- ÀM BI T D ’APLI CACI Ó
L’aplicació d’aquest Reglam ent de Règim I nt erior va dirigida a t ot s els m em bres de
la com unit at educat iva de l’Escola Bressol Municipal L’Alzina: alum nat inscrit a l’escola
bressol i fam ílies o t ut ors dels infant s, equip educat iu, personal no docent ( cuina,
net ej a, m ant enim ent ) , i t ot es aquelles persones que per qualsevol m ot iu i
t em poralm ent ent rin dins la com unit at escolar.
El seu àm bit físic d’aplicació és la inst al·lació pròpia del cent re: C/ Cam í del Serrat s/ n
de Sant a Eulàlia de Ronçana, i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la
com unit at escolar en la seva t ot alit at o en un grup pet it , per t al de realit zar la pròpia
act ivit at del cent re.
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· Supervisar i cont rolar, des del punt de vist a pedagògic i organit zat iu, el
funcionam ent del cent re així com els program es i proj ect es que s’hi es desenvolupen.

Pàg. 3-42

L’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana, m it j ançant l’àrea d’Educació i l’àrea de
serveis t ècnics exerceix les següent s funcions a l’escola bressol: · Em et re les
direct rius generals del cent re.

CVE 202210058115

El Consell de Part icipació.

Data 13-4-2022

o
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El procés de preinscripció i adm issió d’infant s als cent res.

B

o

A

L’Aj unt am ent assum eix les com pet ències que el decret 282/ 2006 de 4 de j uliol
at ribueix al Depart am ent d’Educació i Universit at s relacionades am b:

3 .- EQUI P D I RECTI U

La direct ora i la coordinadora m ant indran una com unicació fluïda fent un t raspàs diari
i una reunió set m anal per valorar el funcionam ent i t em es varis.
Durant les hores de perm anència dels infant s a l’Escola Bressol cal garant ir la
presència d’una de les persones de l’equip direct iu.
L’equip direct iu, t é com a m issió fonam ent al la gest ió, organit zació i planificació del
cent re, per t al d’assegurar la bona organit zació i funcionam ent de l’escola.
Les seves com pet ències són:
a) De caràct er general:
Dirigir, coordinar i dur a t erm e un cont rol efect iu del personal de l’escola
bressol, est ablint una adequada dist ribució de funcions i t asques, a fi de
garant ir el bon funcionam ent del cent re.

-

Propiciar un am bient de t reball ent re l’equip docent dinàm ic, posit iu i
dem ocràt ic que perm et i desenvolupar les accions educat ives am b qualit at .
Liderar dinàm iques de grup, reunions, sessions de t reball i claust res.

-

Dirigir i coordinar t ot es les act ivit at s del cent re.

-

Vet llar pel m ant enim ent i conservació general del cent re, de les seves
inst al·lacions, m obiliari i equipam ent d’acord am b la norm at iva vigent i t enint
sem pre present la seguret at dels infant s.

-

Mant enir les relacions necessàries am b els fam iliars dels infant s at esos i
represent ar el cent re en les reunions am b l’AMPA i alt res, així com reunir- se
am b alt res professionals i serveis en relació am b l’educació i el
desenvolupam ent dels infant s ( com unit at educat iva) .

-

Represent ar l’escola al Consell Escolar Municipal i a la Com issió de m enj ador,
així com alt res consells o com issions on sigui necessària la seva presència.

https://bop.diba.cat

B

-

Pàg. 4-42

-

La direct ora ha d’est ar lliure de t ut ories però ent rarà a les aules sem pre que
el servei ho requereixi.
La coordinadora priorit zarà donar suport a les diferent s aules segons les
necessit at s del dia a dia i subst it uirà l’absència de la direct ora.

CVE 202210058115

-

Data 13-4-2022

Les funcions de la direct ora i la coordinadora, així com la seva delim it ació i connexió,
seran les que est ableixi el proj ect e de direcció específic form ulat en la candidat ura
de direcció. Tenint en com pt e que:
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Les hores de dedicació seran les necessàries per realit zar les feines encom anades al
lloc de t reball de form a eficient i garant int un bon funcionam ent del servei, sem pre
dins del m arc norm at iu regulador de les escoles bressol de Cat alunya, que est ableix
una dedicació de 3 hores set m anals per grup am b un m ínim de 15 hores set m anals.

A

L’equip direct iu de l’Escola Bressol, est arà form at per una direct ora i una
coordinadora.
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Planificació i coordinació am b els òrgans de govern m unicipals, per t al de
definir i aplicar les direct rius encom anades des d’aquest s òrgans.

-

Treballar de form a coordinada am b alt res cent res educat ius del m unicipi.

-

Com plir, aplicar i fer com plir les norm es de funcionam ent de l’escola.

-

Aplicació de les direct rius aprovades per l’equip educat iu i cont rol del
com plim ent dels acords.

-

Mant enir secret professional en relació a la inform ació i docum ent ació
confidencial de les fam ílies i en relació al personal del cent re.

-

Vet llar perquè les inform acions de l’escola arribin als pares.

-

Fom ent ar la part icipació i col·laboració de les fam ílies en la vida de l’escola
bressol.

-

Aj udar i facilit ar a la Com issió de m ares i pares i al Consell Escolar la seva
part icipació en la vida de l’escola i t enir en com pt e les seves aport acions.
Vet llar per la renovació del Consell de Part icipació de l’escola i garant ir que es
com pleixin t ot es les seves funcions.

b) De caràct er pedagògic:
-

Elaborar la program ació general del curs ( est ablim ent d’obj ect ius, de les
línies educat ives, designació de t ut ories, m onit orat ge i alum nes a cada grup,
est ablim ent d’horaris d’act ivit at s , reunions, et c. ) així com planificar alt res
act ivit at s fora de l’horari escolar.

-

Arribat el cas que s’hagi de fer un grup m ixt , els infant s no es port aran m és
de 6 m esos ent re ells , i els m és grans del grup al gener passaran a una alt ra
aula si així ho requereix la reorganit zació de les aules.

-

No desaut orit zar les educadores en pet it s conflict es quot idians davant els
pares, sinó fer de m it j ancera.

-

Elaborar el proj ect e educat iu, el proj ect e curricular, la m em òria anual i la
norm at iva d’ordre int ern de l’escola am b la col·laboració de l’equip docent , així
com col·laborar en la norm at iva general del servei. Vet llar pel desplegam ent
i com plim ent de t ot el regulat en els docum ent s ant eriors.
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-
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Est ablir les condiciones necessàries am b els serveis educat ius del
Depart am ent d’Educació de la Generalit at de Cat alunya i seguir els crit eris
m arcat s per l’I nspecció Educat iva, dins l’àm bit de les com pet ències.

Pàg. 5-42

-

CVE 202210058115

Supervisió de la feina realit zada per alt re personal no adscrit direct am ent al
cent re, però que esporàdicam ent hi realit zin t reballs, obres o m ant enim ent de
serveis.

Data 13-4-2022

-
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Reunir- se, periòdicam ent am b l’àrea d’Educació per a t ract ar i despat xar els
t em es vinculat s al seu àm bit de t reball, t ot seguint els crit eris m arcat s per la
m at eixa.

B

-

Vet llar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per a
at endre a la diversit at de rit m es d’aprenent at ge de cada alum ne/ a així com
d’aquells que requereixin necessit at s educat ives especials.

-

Dinam it zar l’equip educat iu, d’acord am b el program es form at ius que
s’est ableixen i recollir les propost es que es form ulin, am b t al d’elaborar el Pla
de form ació anual.

-

Present ació de propost es de t em es per a debat , reflexió i avaluació d’aspect es
del funcionam ent del cent re.

-

Preparació i coordinació general de les reunions per als pares.

c) De caràct er adm inist rat iu:
-

Efect uar l’adquisició de m at erial del cent re, de form a coordinada am b
l’Aj unt am ent .

-

Elaboració del pressupost anual de despeses, conj unt am ent am b la t ècnica
d’educació.

-

Cont rol de les despeses.

-

Rebre i regist rar la correspondència i realit zar les t asques adm inist rat ives
i de cont rol pressupost ari del cent re d’acord am b les inst ruccions de l’equip
de govern de l’aj unt am ent .

-

Confecció a l’inici de cada curs escolar, de les relacions de baixes i cont rol
int ern.

-

Disseny i aplicació del procés de preinscripció.

-

Tram it ació de la m at riculació.

3 .1 .- Pr océ s de Se le cció de l’e qu ip dir e ct iu
Els educadors/ es i m est res de l’escola bressol que vulguin realit zar t asques de
direcció hauran de superar un procés de selecció per t al de valorar les
caract eríst iques, apt it uds, coneixem ent s i com pet ències per a desenvolupar t asques
de direcció a l’escola bressol.
Per a poder- se present ar en el procés de selecció de la direcció de l’escola bressol
m unicipal serà un requisit indispensable ocupar una plaça fixa de la plant illa
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-
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Est udi dels possibles casos d’inclusió d’alum nes am b NESE i el seu seguim ent
am b l’educadora , el CDI AP, la psicòloga m unicipal i la Tècnica d’Educació,
seguint el prot ocol elaborat i consensuat per aquest es sit uacions.

Pàg. 6-42

-

CVE 202210058115

Respect ar les conviccions religioses, m orals i ideològiques de la fam ília i de
l’alum ne o alum na, sem pre que respect in els dret s de l’infant .

Data 13-4-2022

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recollida i em m agat zem at ge d’inform ació sobre els infant s i les seves fam ílies
durant el procés de m at riculació i al llarg de la seva escolarit zació.

B

-

d’educadora o m est ra o am b plaça d’int erinat ge, am b un període d’arrelam ent m ínim
d’un curs escolar a l’escola Bressol l’Alzina

Els aspirant s a l'elecció exposaran davant l'Equip d'escola la seva propost a i se
sot m et ran a un debat am b els assist ent s. A cont inuació es procedirà a la vot ació.
La represent ació de l’àrea d’educació i de secret aria de l’aj unt am ent assist iran sense
veu ni vot .
3 .4 .- Vot a cion s
El vot serà personal, direct e i secret , i no s'adm et rà la represent ació ni la delegació.
Result arà elect a candidat ura aspirant que obt ingui la m aj oria absolut a de vot s dels
present s. Si cap candidat ura no obt é la m aj oria absolut a es procedirà a efect uar una
nova vot ació.
Si en aquest a segona vot ació cap candidat ura no obt é la m aj oria absolut a, es repet irà
l'act e en una nova sessió convocada per a 48 hores m és t ard, s'hi repet irà el m at eix
procés i t am bé caldrà la m aj oria absolut a de les persones present s.
Si en aquest a nova sessió cap candidat ura no obt é t am poc la m aj oria absolut a es
procedirà a l’elecció pel m at eix procedim ent que si no s'haguessin present at
candidat ures.
En el cas que no es present in candidat ures per a l'Equip direct iu, l’alcalde designarà
provisionalm ent dues persones per a realit zar aquest es funcions per un període
m àxim de dos anys, t ranscorregut el qual es convocarà novam ent un procés d'elecció
direct ora de l’equip direct iu.
S'aixecarà una act a d'aquest a reunió am b t ot es les incidències i els result at s de la
vot ació i sot m et rà el result at a la rat ificació, en funció del proj ect e, del Consell
Escolar.

https://bop.diba.cat
Pàg. 7-42

3 .3 .- Ex posició de l pr oj e ct e de dir e cció:

CVE 202210058115

Passat aquest període, es convocarà a l’Equip de l’escola així com una represent ació
de l’àrea d’educació i secret aria de l’aj unt am ent am b un ordre del dia que t indrà com
a únic punt l’elecció del nou equip direct iu. Aquest a reunió quedarà vàlidam ent
const it uïda si hi assist eixen la m aj oria absolut a dels seus m em bres.

Data 13-4-2022

L’equip encarregat de la selecció, serà const it uït pel propi equip d’escola: form at per
t ot el personal educador adscrit a l’escola. Acabat el t erm ini de present ació de
candidat ures, es deixaran exem plars de t ot s els proj ect es de direcció present at s a la
sala de professors durant un període de 15 dies am b l’obj ect iu que qui vulgui els
pugui consult ar.
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3 .2 .- Va lor a ció de l pr oj e ct e de dir e cció:

A

Per part icipar en el procés els int eressat s hauran de present ar i defensar un proj ect e
de direcció.

Obt inguda la rat ificació, es t ram et ran les dues act es a l'Aj unt am ent a fi que, si no
s'aprecien defect es de procedim ent , l'Alcalde nom eni les persones escollides com a
equip direct iu de l’escola.
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3 .5 .- N om e n a m e n t i ce ssa m e nt de l’Equ ip dir e ct iu :

b) Si hi hagués incom plim ent greu de les seves funcions, prèvia audiència dels
int eressat s.
El Consell Escolar haurà de form ular discrepància raonada en relació al proj ect e per
no rat ificar l'elecció de l'Equip de direcció. En aquest cas, es disposarà de quinze dies
per produir un acord ent re les part s que perm et i la rat ificació. De no produir- se, es
t ram et ran les act es i es com unicarà el fet a l'Aj unt am ent i l'Alcalde- President
resoldrà.
3 .6 .- I n cor por a ció de l n ou e quip dir e ct iu :
A part ir del nom enam ent del nou equip direct iu, es procedirà a com part ir les hores
de despat x perquè l’equip sort int t raspassi a l’equip ent rant t ot a la docum ent ació i la
inform ació relat iva al cent re educat iu.
Per t al de no t rencar la dinàm ica de l’escola bressol, el nou equip direct iu iniciarà les
seves funcions a part ir del prim er dia del curs següent .
4 .- ÒRGAN S D E PARTI CI PACI Ó D EL CEN TRE
4 .1 .- CON SELL D E PARTI CI PACI Ó
El Consell de Part icipació és l’òrgan de part icipació de la com unit at educat iva en el
govern dels cent res públics d’Educació I nfant il de Prim er Cicle.
Com posició del Consell de Part icipació:
El Consell de Part icipació de l’Escola Bressol t é la següent com posició:
-

El/ la Regidor/ a de l’Aj unt am ent és qui el presideix.

-

El/ la direct or/ a del cent re.

-

Dos represent ant s del personal educador elegit s pel m at eix personal
educador.

-

Dos represent ant s dels pares i de les m ares dels infant s que assist eixin a
l’escola, elegit s pels m at eixos pares i m ares.

A
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Pàg. 8-42

a) A propost a raonada de l'Equip d'escola, am b l'acord m anifest at pels dos t erços
dels seus com ponent s i am b la rat ificació del Consell Escolar

CVE 202210058115

L'Alcalde podrà revocar aquest s nom enam ent s en dos casos:

Data 13-4-2022

En el cas de renúncia, m alalt ia o qualsevol alt ra causa que im pedeixi als t it ulars
exercir els càrrec de l’equip direct iu, es farà un nom enam ent provisional per part del
Sr. Alcalde.
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Quan el nom enam ent es produeixi després d'un procés d'elecció am b concurrència,
de candidat ures, la persona seleccionada desenvoluparà funcions de direcció per un
període de 4 anys , am b un període de prova inicial de 6 m esos i una segona avaluació
al cap de 2 anys d’exercir les t asques de direcció. El període de prova serà avaluat
per l’àrea d’Educació de l’aj unt am ent , que consist irà en com provar que el proj ect e
present at es desenvolupi adequadam ent

Els m em bres elect es s’han d’escollir d’acord am b el procedim ent est ablert am b
caràct er general per als consells escolars dels cent res públics. La renovació de
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4 .1 .1 .- Pr oce dim e n t d’e le cció de ls m e m br e s de l Con se ll de Pa r t icipa ció.

m em bres del Consell de Part icipació de l’escola bressol s’efect ua dins els m at eixos
t erm inis que la renovació de m em bres dels consells escolars dels cent res públics.

· Els m em bres del Consell que discrepin de l’acord m aj orit ari hi podran form ular un
vot part icular per escrit en el t erm ini de quarant a- vuit hores, que s’incorporarà al
t ext aprovat . Si fan const ar en act a el seu vot cont rari a un acord adopt at queden
exem pt s de la responsabilit at que, arribat el cas, pugui derivar- se’n.
· Les reunions del Consell de Part icipació es celebraran en un horari que perm et i
l’assist ència de t ot s els m em bres.
· La convocat òria de les reunions ordinàries i ext raordinàries serà t ram esa pel
president / a als m em bres del Consell am b una ant elació m ínim a de quarant a- vuit
hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president / a la qual es farà const ar en
la convocat òria, j unt am ent am b la docum entació necessària que hagi de ser obj ect e
de debat i si s’escau d’aprovació ( llevat que hi hagi m ot ius j ust ificat s que ho
im pedeixin) . En aquest cas, es fa const ar en l’act a els m ot ius que han im pedit
disposar d’aquest s docum ent s als m em bres dels Consell.
· La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punt s que puguin
sol·licit ar els m em bres represent ant s dels diferent s sect ors, d’acord am b les funcions
norm at ivam ent at ribuïdes
· Nom és podran ser t ract at s els punt s que figurin en l’ordre del dia, llevat que en
sigui declarada d’urgència per acord de la m aj oria absolut a dels seus m em bres.
· De cada sessió de t reball, el secret ari/ a n’aixecarà act a, la qual ha de cont enir la
indicació de persones que hi han int ervingut , les circum st àncies del lloc i de t em ps,
els punt s principals de les deliberacions, la form a i els result at s de les vot acions i el
cont ingut dels acords presos, i, a pet ició dels int eressat s, una explicació succint a del
seu parer. L’act a ha d’anar signada pel secret ari/ a am b el vist i plau del president i
s’ha d’aprovar en la següent reunió. Així m at eix correspon al secret ari est endre les
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· Hom procurarà que les decisions en el si del Consell de Part icipació es prenguin per
consens. Si no és possible arribar a un acord, es det erm inarà la decisió per m aj oria
dels m em bres present s, llevat dels casos en què la norm at iva det erm ina una alt ra
m aj oria qualificada.

Data 13-4-2022

· El Consell de Part icipació es reuneix precept ivam ent una vegada al t rim est re i
sem pre que el convoca el seu president / a o si ho sol·licit a alm enys un t erç dels seus
m em bres. A m és, precept ivam ent , es fa una reunió al inici i una al final de curs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4 .1 .2 .- Fun ciona m e n t de l Conse ll de Pa r t icipa ció

B

Si es produeix una vacant en el Consell de Part icipació, aquest a ha de ser ocupada
pel següent candidat m és vot at en les darreres eleccions. Si nom és es va present ar
un candidat es dem anarà que s’ocupi la vacant de m anera volunt ària. En el cas que
no es present i cap volunt ari/ a, el president / a del Consell de Part icipació ha de
com unicar als m em bres d’aquell sect or que el lloc quedarà vacant fins la següent
convocat òria.

A

El nom enam ent dels represent ant s del sect or dels pares i de les m ares dels infant s
és per dos anys.

Proj ect e Educat iu de Cent re ( PEC) , Proj ect e curricular i Reglam ent de
Règim I nt erior.

o

Resolució de conflict es i la m illora de les norm es de convivència

o

L’opt im it zació de lú’s de les inst al·lacions i m obiliari del cent re i la seva
renovació, així com vet llar per la seva conservació.

o

o

L’est ablim ent de relacions de col·laboració am b alt res cent res am b
finalit at s cult urals i educat ives.
L’est ablim ent de crit eris sobre la part icipació del cent re en act ivit at s
cult urals i recreat ives, així com aquelles accions assist encials a les
quals el cent re pot prest ar la seva col·laboració.

o

El funcionam ent general del cent re.

o

El servei de m enj ador, net ej a, et c.

o

Calendari i l’horari escolar.

o

Qualsevol alt re t em a que sigui im port ant i que afect i algú de la
com unit at educat iva o bé el funcionam ent del cent re.

o

Program ació General Anual del Cent re ( PGAC)

o

Mem òria Anual del cent re .

4 .2 .- CON SELL ESCOLAR M UN I CI PAL.
El Consell Escolar Municipal és l’organism e de consult a i part icipació dels sect ors
afect at s en la program ació de l’ensenyam ent no universit ari dins l’àm bit m unicipal
de Sant a Eulàlia de Ronçana . Const it uït a l’em param ent del que est ableix la Llei
25/ 1985 de 10 de desem bre, dels consells escolars i la legislació concordant .

https://bop.diba.cat
Pàg. 10-42
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Les funcions del consell de part icipació seran consult ives o de propost a en relació a
les m at èries següent s:

Data 13-4-2022

4 .1 .3 .- Fun cion s de l Con se ll de Pa r t icipa ció:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

· Els acords del Consell de Part icipació que, a crit eri dels seus m em bres, siguin
considerat s d’int erès general, es difondran a t ot a la com unit at escolar, a t ravés dels
m ecanism es que est ablirà el Consell.

A

cert ificacions pert inent s dels acords adopt at s per l’òrgan. A m és el cent re haurà de
t enir a disposició de t ot s els represent ant s dels diferent s sect ors les act es de les
sessions del Consell. En l’act a figurarà, a sol·licit ud dels respect ius m em bres, el vot
cont rari a l’acord adopt at , la seva abst enció i els m ot ius que la j ust ifiquen o el sent it
del vot favorable.

1.Els convenis i els acords de col·laboració am b el Depart am ent d’Educació i les
inst it ucions i els organism es educat ius que afect en l’ensenyam ent dins l’àm bit del
m unicipi.
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El Consell Escolar Municipal realit zarà funcions d’assessoram ent , consult a, propost a
i inform ació sobre els següent s assum pt es:

4 .3 .- COM I SSI Ó D E M EN JAD OR.
És una com issió que es reuneix ordinàriam ent t res cops a l’any. Aquest a com issió
serà l’encarregada de vet llar, cont rolar i t ut elar t ot s els aspect es educat ius,
disciplinaris, de funcionam ent , diet èt ics, sanit aris, higiènics, et c., del servei de
m enj ador. L’em presa adj udicat ària del servei est arà obligada a facilit ar als m em bres
de la Com issió les dades que perm et in fer un est udi correct e.
La Com issió de Menj ador serà l’encarregada de resoldre els conflict es que s’originin
ent re l’em presa adj udicat ària del servei i la com unit at escolar sem pre i quan no es
puguin solucionar en el m arc de l’escola.
Els int egrant s a la Com issió de Menj ador seran la t ècnica d’educació de l’aj unt am ent ,
la direcció de l’escola bressol i un represent ant de l’em presa adj udicat ària, que seran
els
encarregat s de vet llar pel bon funcionam ent . La Com issió de Menj ador serà
int erlocut ora ent re els pares, m ares, professorat i l’em presa.
4 .4 .- CLAUSTRE
El claust re és l’òrgan de part icipació en la gest ió i la planificació educat iva del cent re.
Est à int egrat per t ot s els/ les educadors/ es i per la direcció del cent re.
4 .4 .1 .- Fu ncion s de l cla u st r e :




Part icipar en el Proj ect e Educat iu del Cent re i en la Program ació
General Anual de Cent re: part icipar prom oure’n propost es de
m odificacions i m illores i vet llar- ne el com plim ent .
Est ablir crit eris per a l’elaboració del Proj ect e Curricular del
Cent re, aprovar- lo, avaluar- ne l’aplicació i decidir possibles
m odificacions post eriors.
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7.La det erm inació de les norm es d’ús dels equipam ent s escolars en horari no lect iu,
per t al d’aconseguir un m àxim rendim ent i facilit at d’obert ura de l’escola al seu
ent orn.

CVE 202210058115

6.Les com pet ències educat ives que afect en l’ensenyam ent no universit ari i que la
legislació at orga als m unicipis.

Data 13-4-2022

5.Les priorit at s en els program es i les act uacions m unicipals que afect en la
conservació, la vigilància i el m ant enim ent adequat s dels cent res docent s.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.L’em plaçam ent de cent res docent s dins la dem arcació m unicipal.

B

3.Les act uacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, am b la
finalit at de m illorar el rendim ent educat iu i, si s’escau, de fer fact ible l’obligat oriet at
de l’ensenyam ent .

A

2.Les act uacions i les norm es m unicipals que afect en serveis educat ius
com plem ent aris i ext raescolars am b incidència en el funcionam ent dels cent res
docent s.

Qualsevol alt ra t asca que li sigui encom anada per
d’Educació de l’aj unt am ent i/ o la I nspecció d’Educació.

A
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l’àrea

4 .4 .2 .- Fu nciona m e n t de l Cla u st r e
El claust re es reuneix set m analm ent am b caràct er ordinari. El presideix la direcció
del cent re.
· La form a habit ual de t reball serà en equip i les decisions sobre t em es relacionat s
am b l’organit zació i el funcionam ent del cent re es prendran norm alm ent de form a
consensuada. Així doncs els acords que es prenguin esdevindran un com prom ís de
t ot s els docent s del cent re.
· Hi haurà un apart at d’inform acions vàries per t al de que t ot hom est igui al cas
d’aspect es d’int erès com ú.
· Avaluar, t reballar i pot enciar favorablem ent aspect es de relació, de t reball en equip
i vet llar per l’ent esa i com unicació ent re t ot el personal de Escola.
. De cada sessió de t reball, el secret ari/ a n’aixecarà act a i es posarà en disposició de
t ot el personal del claust re.
Alguns dels claust res es poden dedicar a la preparació d’act ivit at s del cent re
( reunions d’equip) que requereixin un esforç ext ra, sem pre que no hi hagi t em es a
debat re que siguin im port ant s i/ o priorit aris.
5 .- LÍ N I A PED AGÒGI CA
Els principis generals que conform en l’act uació de la Llar d’infant s són:
a) La prom oció de la llibert at , la t olerància, la solidarit at com a valors fonam ent als
en una societ at dem ocràt ica, am b el consegüent respect e als dret s i les llibert at s
fonam ent als i l’obert ura, la part icipació i la dem ocrat it zació en t ot s els seus àm bit s
d’act uació.
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Aport ar crit eris i propost es en relació a les act ivit at s que es duen
a t erm e a l’escola.

CVE 202210058115



Aport ar crit eris en la t asca de program ació: part icipar de la
program ació d’aquelles act ivit at s de caire com ú i est ablir una línia
pedagògica com ú i coherent per a les program acions d’aula.

Data 13-4-2022



Aport ar crit eris pedagògics per la dist ribució horària de t ot el
personal a les aules i la ut ilit zació racional de l’espai com ú i de
l’equipam ent didàct ic en general.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



Det erm inar i coordinar crit eris sobre el t reball d’observació,
seguim ent i avaluació dels alum nes, així com analit zar i valorar
els result at s obt ingut s i fer- ne els canvis pert inent s per a una
m illora en la t asca docent d’observació, seguim ent i avaluació.

B



L’escola bressol farà seva la finalit at de l’educació infant il de cont ribuir al
desenvolupam ent em ocional i afect iu, físic i m ot or, social i cognit iu dels infant s,
proporcionant - los un clim a i ent orn de confiança on se sent in acollit s i am b
expect at ives d’aprenent at ge. L’acció educat iva ha de perm et re el desenvolupam ent
afect iu, el creixem ent personal dels infant s, la form ació d’una im at ge posit iva i
equilibrada d’ells m at eixos, el descobrim ent de l’ent orn, de les possibilit at s del seu
propi cos, del m ovim ent i dels hàbit s de cont rol corporal, perquè act uïn cada vegada
d’una m anera m és aut ònom a; la possibilit at d’experim ent ar, de relacionar- se i de
com unicar- se am b els infant s i persones adult es, per m it j à dels diferent s llenguat ges,
est ablint vincles i relacions am b les corresponent s paut es elem ent als de convivència,
de relació i de respect e al principi de la no- discrim inació.
L’escola ha de desenvolupar t ot es les seves capacit at s i pot encialit at s a t ravés de les
m últ iples ocasions que aquest am bient convida al nen i a la nena a j ugar, crear,
experim ent ar i conèixer.
En el cas dels infant s am b NESE , l’escola aplicarà les m esures necessàries perquè
l’infant t ingui els suport s necessaris per assolir el m àxim desenvolupam ent de les
seves capacit at s personals i els obj ect ius a aconseguir. Caldrà t enir present que
aquest s infant s am b NESE t indran els m at eixos dret s a fer t ot es les propost es que
es desenvolupin fora de l’escola sem pre i quant se li pugui oferir garant ies en la seva
cura i vet lla , però si arribat el cas no podem com pt ar am b el personal i/ o recursos
necessaris per a que ho pugui fer dem anarem als pares que el puguin acom panyar.
En cas que no puguin l’infant rest arà a l’escola en una alt ra aula.
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Respect arà i prom ourà els dret s dels infant s en el m arc de la legislació vigent . Tindrà
en com pt e els diferent s rit m es de desenvolupam ent dels infant s, adequant
l’ensenyam ent a les diverses caract eríst iques personals i socials que condicionen els
aprenent at ges, seleccionant i organit zant de m anera adequada els cont ingut s que els
nens i nenes aprenguin, pot enciant que les propost es de l’aula es puguin dur a t erm e
en les m illors condicions possibles perquè cada infant i el grup en conj unt s’esforci
per act uar am b aut onom ia, així com est ablint els m it j ans necessaris perquè cada
infant se sent i at ès, orient at i valorat , sense veure’s condicionat per est ereot ips
cult urals i de gènere, quan ho necessit i i sense cap t ipus de discrim inació.

Data 13-4-2022

La m et odologia de l’E.B.M. l’Alzina aspira a aconseguir els obj ect ius fonam ent als de
cada et apa del creixem ent dels infant s, d’acord am b les orient acions
psicopedagògiques fonam ent als per a cadascuna d’elles.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d) L’at enció especial a t ot s aquells aspect es de t ipus educat ius, social i sanit ari que
condueixin els nens i nenes que hi assist eixin i a la com unit at m és àm plia a una
m illora de la seva qualit at de vida.

B

c) La ut ilit zació del cat alà com a llengua pròpia de l’escola i la prom oció de la llengua
i de la cult ura cat alanes en el seu m arc d’int ervenció. Les act ivit at s int ernes i ext ernes
de la com unit at educat iva, t ant les orals com les escrit es i les com unicacions am b les
fam ílies, han de ser norm alm ent en cat alà.

A

b) L’accept ació de t ot es les persones sense fer discrim inacions per raons de
naixem ent , raça, sexe, religió, ideologia, sit uació personal o fam iliar.

Es t indran especialm ent en com pt e les dificult at s dels infant s en el m om ent en què
es det ect in, a fi i efect e de prendre les decisions necessàries per afavorir- ne el procés
de desenvolupam ent i aprenent at ge.

Correspon a la direcció del cent re garant ir, en el seu àm bit d’act uació, el correct e
exercici i l’est rict a observació del respect e pels dret s i deures dels infant s m at riculat s
en el cent re, així com la seva adequació a les finalit at s de l’act ivit at educat iva.
El personal docent adopt arà les m esures prevent ives necessàries per garant ir
l’efect ivit at dels dret s dels infant s i per garant ir l’efect ivit at dels dret s de l’alum nat i
per im pedir la com issió de fet s cont raris a les norm es de convivència del cent re.
Tot s els alum nes t enen els m at eixos dret s, sense m és dist incions que aquelles que
es derivin de l’edat i dels aprenent at ges d’acord am b el seu m om ent evolut iu.

Pàg. 14-42

6 .1 .- ALUM N ES
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6 .RECURSOS H UM AN S
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Seguint aquest a la línia exposada, els alum nes t enen dret a:
· La cobert ura de les seves necessit at s m és bàsiques ( d’higiene, de salut , alim ent ació,
afect e, seguret at , confiança, de descans) .
· Una educació int egral: l’educació ha de garant ir la prot ecció de la salut i el
desenvolupam ent de les capacit at s de l’infant en t ot es les àrees d’aprenent at ge.
· Un aprenent at ge que respect i el m om ent evolut iu de cada infant i pot enciï el seu
creixem ent harm ònic en sint onia am b el seu m om ent evolut iu.
· Una educació que respect i els dret s i llibert at s fonam ent als i en l’exercici de la
t olerància i de la llibert at dins els principis dem ocràt ics de convivència.
· Una educació que cont em pli els t ret s cult urals i d’ident it at del lloc on es t roba.
· Una educació en la diversit at : t enint cura del m àxim desenvolupam ent del nen/ a
respect ant en t ot m om ent el seu bagat ge heredit ari, cult ural i social.
· Una educació no sexist a: respect ant en t ot m om ent els t ret s diferencials d’am bdós
sexes en igualt at i per la igualt at , i valorant les diferencies sense m arginació i sense
reproduir les lim it acions que els esquem es socials est ableixen.
· Una educació basada en la solidarit at ent re pobles, la cooperació i la pau.
· Un aprenent at ge significat iu a part ir de la pròpia experim ent ació; posant especial
at enció en la vivencialit at de t ot s els aprenent at ges.
· Un am bient de convivència que fom ent i el respect e ent re els com panys.
· A form ar part d’un grup classe en funció del seu m om ent evolut iu. En l’inici de
l’ofert a educat iva del cent re els grups es form aran segons l’edat per any de
naixem ent , t ot i així s’est udiaran els grups t enint en com pt e la dat a de naixem ent i
el m om ent evolut iu del nen/ a, es poden donar casos en que l’any de naixem ent d’un
nen no coincideixi am b l’any de naixem ent de la m aj oria del seu grup- classe, t ot i
t robar- se en un m om ent evolut iu sem blant . Les successives incorporacions es faran
segons les vacant s que t ingui el cent re i és regiran pels m at eixos crit eris.
· A form ar part d’un grup- classe de referència, a càrrec d’un t ut or docent . La
pert inença a aquest serà est able durant alm enys un any. No obst ant es podrà
proposar un canvi sem pre que les fam ílies est iguin d’acord i no vagi en cont ra de les
necessit at s i el desenvolupam ent harm ònic de l’infant .

CVE 202210058115

6 .1 .1 .- D r e t s

o
o
o
o
o
o

L’horari del cent re i els serveis com plem ent aris que ofereix.
La línia pedagògica del cent re.
El calendari escolar respect e a les vacances escolars. Sense det erm inar
encara els dies fest ius del curs.
El procedim ent pel període d’adapt ació dels infant s.
Les quot es i el sist em a de pagam ent de l’escola.
Els processos de pre- inscripció i m at rícula.

6 .2 .1 .2 .- Pr oce ssos de pr e - in scr ipció i m a t r icu la
Qualsevol infant que vulgui inscriure’s a l’escola ha de passar per un procés de preinscripció i m at rícula, que es form alit zarà a les dependències de l’escola Bressol
Municipal L’Alzina. Aquest procés serà regulat per la Regidoria d’Educació dins el m arc
legal exist ent . La inform ació relat iva a aquest s processos es farà pública als t aulells
de l’escola i de l’Aj unt am ent com a m ínim , i sem pre que sigui possible a alt res m it j ans
de com unicació, com la pàgina web de l’Aj unt am ent .
Un cop exhaurit el període de preinscripció i m at rícula, es podran obrir m és processos
durant un m at eix curs quan l’ofert a i la dem anda ho requereixin, sem pre per decisió
de la Regidoria d’Educació i m ai m és enllà dels últ im s quinze dies laborals abans de
finalit zar el segon t rim est re ( que coincideixi am b Set m ana Sant a) .
Els alum nes que j a assist ien al cent re el curs ant erior i que per t ant j a disposen d’una
plaça, hauran de fer una confirm ació per escrit de cont inuït at al cent re per cont inuar
a l’escola el curs vinent .
Les places que s’ofereixen per a cada curs es det erm inaran a part ir de la confirm ació
de cont inuït at de les fam ílies que t enen els seus fills/ es m at riculat s en el curs vigent .
La Regidoria d’Educació aprovarà les places vacant s definit ives.
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Durant el període de pre- inscripció i, post eriorm ent , sem pre que alguna fam ília ho
dem ani, el cent re oferirà la inform ació necessària a pares, m ares i/ o t ut ors sobre:

Data 13-4-2022

6 .2 .1 .1 .- I n for m a ció a pa r e s m a r e s i/ o t ut or s:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6 .2 .1 .- Adm issió d’a lu m ne s

B

· A no rest ar al cent re m és hores de les que li convingui t enint en com pt e la seva
adapt ació a l’aula i el seu m om ent evolut iu. En aquest cas pares i educadors est an
sot m esos al com plim ent de la norm at iva del cent re pel que fa als horaris.
· A ser adreçat s als òrgans pert inent s en cas que el personal del cent re det ect i
anom alies o m ancances de t ipus fam iliar o sociocult urals.
· En cas que la direcció; previ acord am b el claust re i en consonància am b el CDI AP,
els Serveis Socials, el Cent re d’At enció Prim ària ( CAP) , i/ o òrgans com pet ent s que
s’escaiguin, considerin necessari que un infant rest i un any m és a l’escola bressol; es
dem anarà aut orit zació a l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana m it j ançant
inform e del cas i es farà allò que disposa en l’Ordre de 25 d’agost de 1994, per la
qual s’est ableix el procedim ent per a l’aut orit zació de m odificacions d’elem ent
prescript ius del currículum de l’et apa d’educació infant il i de l’et apa d’educació
prim ària DOG: núm 1947 de 14.9.1994.

Per t al de resoldre les sit uacions d’em pat que es produeixin en aplicar els crit eris de
priorit at , s’assignarà aleat òriam ent un núm ero a cada sol·licit ud present ada i es farà
públic am b la relació barem ada de sol·licit uds. Segons el calendari que det erm ini la
Regidoria es realit zarà el sort eig, per t al de det erm inar el núm ero a part ir del qual
es farà l’ordenació de les corresponent s sol·licit uds.
En el cas de germ ans bessons, que sol·licit in ser adm esos en un m at eix cent re i per
a un m at eix nivell i així ho facin const ar a la sol·licit ud, se’ls assignaran núm eros
d’em pat correlat ius. En el cas que per sort eig un germ à sigui adm ès i l’alt re exclòs,
es farà un augm ent de ràt io al grup i ent raran t ot s dos. Les vacant s que es vagin
produint al grup durant el curs, no s’oferiran als infant s que est iguin a la llist a
d’espera, j a que l’augm ent de ràt io excepcional no serà vigent .
La llist a d’espera serà vigent fins que es t orni a obrir un alt ra procés de preinscripció
i m at rícula on s’ofereixin les m at eixes places, i en t ot cas nom és t indrà validesa
durant el curs vigent .
Quan una fam ília o t ut or legal vulguin donar de baixa l’infant al seu càrrec, ho hauran
de com unicar a la direcció del cent re i a l’Aj unt am ent i renunciar expressam ent i per
escrit a la plaça que ocupaven, abans del dia 15 del m es ant erior al que hagi de t enir
efect e la baixa.
6 .2 .- LES FAM Í LI ES
6 .2 .1 .- D r e t s
· Es reconeix als pares, m ares o t ut ors el dret genèric d’int ervenció en la vida escolar
en represent ació i int erès dels propis fills/ es; en aquest sent it , podem inst ar m olt s
dels dret s de l’alum nat en nom seu i represent ació seva.
· Els pares, m ares o t ut ors t enen el dret genèric d’inform ació sobre l’organit zació i
funcionam ent del cent re; de les act ivit at s escolars, dels serveis escolars i
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priorit at i, en el cas d’igualt at de punt uació de les sol·licit uds s’han d’aplicar els crit eris
com plem ent aris.

Data 13-4-2022

Per ordenar les sol·licit uds d’adm issió i gest ionar els llocs escolars del cent re quan el
nom bre de sol·licit uds és superior a l’ofert a, s’apliquen en prim er lloc els crit eris
específics de priorit at si correspon. Seguidam ent s’ordenen pels crit eris generals de

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licit uds present ades desprès de finalit zar el període de present ació de
sol·licit uds però abans de la publicació de la relació del barem seran adm eses, no
obst ant les present ades durant el període de present ació de sol·licit uds t indran
priorit at .

B

El procés de preinscripció s’inicia am b la present ació de sol·licit uds i finalit za am b la
publicació de les relacions de l’alum nat adm ès. Per poder form alit zar la preinscripció
cal haver lliurat t ot a la docum ent ació requerida.

A

Es reservarà una plaça per grup per at endre alum nes am b necessit at s educat ives
específiques, durant el procés de preinscripció. La reserva de plaça és vigent fins al
dia ant erior a la publicació de les llist es d’alum nat adm ès, sinó queden cobert es es
convert iran en places ordinàries, segons com est ableix la norm at iva vigent .

A
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específicam ent sobre els aspect es educat ius i avaluat ius del procés d’educació i
aprenent at ge dels propis fills/ es.
· Tenen el dret que els seus fills/ es rebin una educació d’acord am b el m om ent
evolut iu en que es t roba.
· Els pares, m ares o t ut ors t enen dret a sol·licit ar una valoració acurada del progrés
personal del seu fill/ a segons el m om ent evolut iu en que aquest / a es t roba. Així com
a rebre aclarim ent s, inform ació i explicacions respect e l’avaluació que el docent hagi
fet , i si es donés el cas a fer explícit el seu desacord al direct or/ a.
· Les fam ílies t enen dret a la reserva d’aquella inform ació de que disposi el cent re
relat iva a circum st àncies personals i fam iliars, sens perj udici de sat isfer les
necessit at s d’inform ació del cent re.
· Els pares, m ares o t ut ors t enen dret a ser inform at s i consult at s sobre t ot s aquells
canvis que es donin un cop com ençat el curs i que im pliquin la possible
desest abilit zació de norm alit at i d’adapt ació del seu fill/ a.
· A rebre assessoram ent pedagògic pel que fa a l’educació del seu fill/ a.
· Les fam ílies t enen el dret d’exposar les seves queixes al direct or/ a del cent re o a la
Regidoria d’Educació si fos necessari.
· Ser t ract at s am b t ot al respect e als seus t ret s individuals i diferencials.
· Rebre un t ract e professional, confidencial i acurat respect e les dades i inform acions
personals.
· Rebre t ot a la inform ació referent al cent re en els seus aspect es ideològics i de línia
educat iva, de norm at iva de funcionam ent , de program acions, et c.
· Mant enir un cont act e diari am b el/ la t ut or/ a i rebre t ot a la inform ació referent als
infant s i la seva est ada a l'escola bressol.
· Sol·licit ar ent revist a am b l’educador/ a i/ o direcció sem pre que ho cregui convenient .
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 Les fam ílies t enen el deure d’accept ar el funcionam ent i la norm at iva del
cent re; així com alt res norm es de rang superior que result in de l’aplicació en
cada cas concret .
 Tenen el deure de responsabilit at dels seus propis fills/ es en t ant que alum nes
del cent re.
 Les fam ílies col·laboraran am b el cent re per la bona m arxa de l’educació dels
propis fills/ es i assum iran les responsabilit at s que reglam ent àriam ent els
pert oqui.
 Les fam ílies t enen el deure d’evit ar de m anera prevent iva la propagació de
m alalt ies infect o- cont agioses.
 Les fam ílies t enen el deure d’accept ar el Proj ect e Educat iu del cent re.
 Les fam ílies t enen el deure de com plir els precept es d’aquest Reglam ent .
 Les fam ílies t enen el deure de com plir els horaris d’est ada m àxim a dels
alum nes.
 I nform ar al t ut or de l'infant o a la direcció del cent re de qualsevol aspect e de
l'infant , o de l'ent orn fam iliar, que pugui afect ar el seu desenvolupam ent o la
seva seguret at afect iva i/ o física al cent re.
 Proporcionar al cent re t ot aquell m at erial requerit per a garant ir l'at enció als
infant s: bolquers, t ovallola, got ...
 Est ar localit zables en t ot m om ent quan els infant s est an a l'escola bressol per
t al de poder ser avisat s en cas de sím pt om es de m alalt ia o accident s que
requereixin alguna cura m èdica.

B

 Les fam ílies t enen el deure genèric de respect ar els dret s i les llibert at s dels
alt res m em bres de la com unit at educat iva.

Data 13-4-2022

6 .2 .2 .- D e u r e s

La com unicació am b les fam ílies és un aspect e m olt im port ant , que facilit a i garant eix
una feina de qualit at a l’escola:
· Reunions generals: es realit zaran dues reunions generals durant el curs escolar,
una abans d’iniciar el curs per inform ar d’aspect es pràct ics, organit zat ius i d’adapt ació
a l’escola , i una segona per inform ar d’aspect es pedagògics adequat s a l’edat i grupclasse.
· Ent revist es de cada fam ília am b la educadora: la prim era set m ana de set em bre es
realit za una ent revist a am b les fam ílies de nova incorporació i l’ent revist a de final
de curs al m es de j uny/ j uliol.
· I nform es: la t ut ora realit zarà un inform e de cada infant . Aquest últ im s’ent regarà a
cada fam ília durant l’ent revist a de final de curs, en el cas dels nens/ es de 2- 3 anys,
a la rest a aquest s inform es es quedà al cent re com a docum ent ació int erna.
Com unicacions escrit es:
· Llibret a individual: Cada infant disposa una llibret a am b anot acions diàries de les
educadores a les fam ílies. Té caràct er inform at iu de les necessit at s bàsiques dels
infant s, i t am bé es una via de cont act e ent re fam ília escola.
· Llibret a del passadís: Es una alt ra eina de com unicació on l’educadora explica a
t ret s generals el dia a l’escola,
· Via m ail: canal on inform em d ’act ivit at s concret es que requereixen alguna
col·laboració de les fam ílies, fest es, sort ides...
inform ar- los de les propost es que desenvolupen els infant s a l’escola a t ravés de:
facebook de l’escola, llibret a, canal SET, revist a aj unt am ent , anuari,....
· El dia a dia: les arribades i sort ides dels infant s a l’escola és un bon m om ent per fer
int ercanvis d’inform ació ent re les fam ílies i els t ut ors.
·Com unicacions d’esdevenim ent s punt uals lleus o greus: davant un esdevenim ent
punt ual i lleu, la m est ra n’inform arà a la fam ília afect ada de form a im m inent i
respect ant la privacit at . Al m at eix t em ps es farà saber a la direcció de l’escola.
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6 .2 .3 .- Com u n ica ció a le s fa m ílie s
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 Aj udar el fill o filla a respect ar les norm es específiques de funcionam ent del
cent re, en part icular, les que afect en la convivència escolar i el
desenvolupam ent norm al de l’aula.

Data 13-4-2022

 Ut ilit zar els canals de com unicació del cent re: els m est res, el direct or/ a, el
Consell escolar...,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 Assist ir a les ent revist es personals o reunions dirigides als pares i m ares de
caràct er pedagògic que organit za l’escola.

B

 I nt ent ar part icipar de les fest es i/ o act ivit at s proposades a l’escola.

A

 Most rar- se com a m odel a im it ar, per t al d’afavorir el desenvolupam ent de
t ot es les capacit at s de cada infant com ara hàbit s d’ordre, higiene i
alim ent ació; els valors de respect e, convivència, solidarit at , com unicació, et c.
 Treballar conj unt am ent am b l’escola en la resolució de conflict es de la vida
escolar i quot idiana que viu el nen o nena.

El personal que form a el cent re serà cont ract at per l'Aj unt am ent a part ir de les borses
de t reball, o de convocat òries/ oposicions segons la norm at iva que regeix la funció
pública. S’est ablirà un període de prova després del qual la direcció del cent re
elaborarà un inform e per det erm inar si l’ha superat sat isfact òriam ent .
6 .3 .1 .- D r e t s com u n s pe r a t ot e l pe r sona l de l’e scola .
· Tot el personal de l’escola bressol es regeix pel conveni dels t reballadors i
t reballadores de l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana vigent en cada m om ent .
· Tot el personal docent t é cont em plades dins el seu horari laboral les hores
necessàries per claust res i reunions de l’equip docent , com a requisit per fer un t reball
en equip i de qualit at a l’escola.
· Els docent s int ervindran en el cont rol i gest ió del cent re en el grau que els pert oqui
a t ravés dels espais dest inat s a aquest efect e ( Claust re, càrrecs, represent ant s de
m est res en les com issions o Consell de Part icipació...)
· El personal de l’escola bressol t é el dret de rebre una form ació cont inuada segons
les necessit at s que det ect i la direcció del cent re.
· Els docent s de l’escola bressol es regiran segons el calendari escolar que es
det erm ini cada curs.
6 .3 .2 .- D e u r e s com un s pe r a t ot e l pe r sona l de l’e scola .
· Act uar segons el prot ocol est ablert en cas que els alum nes present in sím pt om es de
m alalt ia, per t al d’evit ar la propagació de m alalt ies que es puguin cont agiar.
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nom bre m ínim de professionals en presència sim ult ània, i la proporció respect e les
t it ulacions seran les assignades en l'art icle 11 del decret 282/ 2006, de 4 de j uliol.
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Els professionals que im part eixen el prim er cicle d'educació infant il han d'est ar en
possessió del t ít ol de m est re especialist a en educació infant il o del t ít ol del grau
equivalent , o del de t ècnic superior en educació infant il, o de qualsevol alt re t ít ol
declarat equivalent , acadèm icam ent i professionalm ent , a algun dels ant eriors. El

Data 13-4-2022

6 .3 .- PERSON AL ED UCAD OR

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En qualsevol m om ent del curs una fam ília pot dem anar una reunió a la t ut ora de
l’aula i t am bé a la direcció del cent re, és una escola obert a a les fam ílies i les seves
necessit at s.

A

Davant d’un esdevenim ent punt ual i greu, correspondrà a la direcció del cent re
com unicar- lo a les fam ílies afect ades, i de la m anera i am b els t erm es que consider i
m és adient s. S’inform arà a t ot al claust re de l’esdevenim ent i de les m esures que cal
prendre.

· Com plir am b la seva t asca i responsabilit at segons la funció assignada al cent re i
segons el que queda det erm inat en els docum ent s del cent re: PEC, PGAC, RRI , PCC.
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B

· Disposar d’una farm aciola act ualit zada i segons norm at iva vigent en un lloc
accessible des de cada aula, i disposar dels product es de net ej a i desinfecció
necessaris per m ant enir una aula net a i desinfect ada.

· Tenir cura de la seva higiene personal.
· El personal de l’escola ha de dur una indum ent ària d’us exclusiu pel cent re .
· Respect ar i vet llar per l’ordre i net ej a dels espais de l’escola bressol així com pel
m ant enim ent del m obiliari.
· Seguir la línia pedagògica del cent re.
· I nform ar a la direcció del cent re de qualsevol aspect e rellevant de la relació am b
els pares, m ares o represent at s legals dels infant s que es cont radigui am b la línia
pedagògica del cent re respect e: aspect es educat ius, adquisició d'hàbit s, com plim ent
de la norm at iva del cent re...
· Com plir els acords presos als claust res o plens.
· Assist ir a les reunions que li pert oquin segons el càrrec que ocupa.
· Assist ir a les reunions convocades pel direct or/ a i/ o àrea d’educació de l’aj unt am ent .
· El personal de l’escola no donarà cap infant si la persona que suposadam ent l’ha de
recollir, essent o no desconeguda, no est à aut orit zada prèviam ent per escrit pels
seus pares o t ut ors legals.
· Mant enir una relació regular am b les fam ílies garant int així el seguim ent i la m illora
de la t asca educat iva que es duu al cent re. En aquest sent it el cent re ha de garant ir,
una ent revist a individual am b cada fam ília al principi de l’escolarit zació i una reunió
col·lect iva anual. Així com alt res inst rum ent s de cont act e i/ o seguim ent ( plafons
inform at ius ,circulars,...)
. Facilit ar i fer el seguim ent de l’adapt ació de l’infant a l’escola bressol.
. I nform ar els pares del procés d’adapt ació dels alum nes i proporcionar un am bient
agradable per t al que l’infant s’int egri al grup/ aula.
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· Vet llar per l’est at del nen/ a en cada fase de les seves necessit at s fisiològiques
( alim ent ació, són, higiene,...) .

CVE 202210058115

· Deures específics relat ius a l’horari, l’assist ència i la form ació perm anent .

Data 13-4-2022

· No abandonar la classe o el grup al seu càrrec en cap m om ent sense que algú
subst it ueixi el seu lloc.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

· Act uar segons la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desem bre de Prot ecció de dades
de caràct er personal.

A

· Tract ar am b delicadesa, privacit at , professionalit at i respect ar els dret s dels
alum nes pel que fa a la reserva en el t ract am ent de la inform ació privada d’aquest s
sot m ès a secret professional.

. Aj ust ar la program ació de l’aula a la general del cent re.

. Organit zar l’espai i un am bient agradable per t al d’aconseguir els obj ect ius
educat ius.
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B

. Aplicar els acords i norm at iva aprovat s.

. Col·laborar am b l’equip direct iu en la línia pedagògica a seguir durant el curs escolar.
. Reflexionar sobre les diverses act ivit at s program ades i avaluar els result at s
obt ingut s.
. Act uar segons la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desem bre de Prot ecció de dades
de caràct er personal.
. Aport ar crit eris i propost es respect e a les act ivit at s educat ives.
. Part icipar en les act ivit at s de form ació perm anent i de reciclat ge que es considerin
adient s prenent el com prom ís de fer- les ext ensives a alt res m em bres de l’equip
educat iu.
. Observar els nens del grup aula per t al de conèixer les seves caract eríst iques
individuals m és rellevant s i vet llar pel seu procés de m aduració i aprenent at ge.
. Respect ar el rit m e de cada infant a nivell cognit iu.
. Donar als infant s cura de les seves necessit at s bàsiques d’higiene, son, alim ent ació
i j oc aj ust ades a la seva realit at .
. Acom panyar- los en el seu procés de desenvolupam ent em ocional consolant - los
quan calgui, part icipant de les seves conquest es i aj udant - los a gest ionar els pet it s
conflict es que puguin sorgir en el dia a dia de l’escola.
. Fom ent ar des de ben pet it s hàbit s d’higiene, d’alim ent ació i de vida saludable.
. Fom ent ar hàbit s de respect e envers el m edi m és proper i el m edi am bient .
. Posar al seu abast l’ent orn m és proper, la seva realit at m és propera am b
possibilit at s d’experim ent ar, observar i m anipular per si m at eix.
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. Col·laborar am b l’equip direct iu del cent re en l’elaboració del proj ect e educat iu, del
currículum del cent re i la program ació anual del cent re.

CVE 202210058115

. Acollir i facilit ar la int egració social dels nens am b alguna deficiència, est im ulant los convenient m ent i m ant enint una coordinació periòdica am b els professionals del
CDI AP que els at enguin.

Data 13-4-2022

. Respect ar les conviccions religioses, m orals i ideològiques de la fam ília i de l’alum ne
o alum na, sem pre que respect in els dret s de l’infant .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

. Com plir am b la seva t asca i responsabilit at segons la funció assignada al cent re i
segons el que queda det erm inat en els docum ent s del cent re: PEC, PGAC, RRI , PCC.
. Reconèixer cada infant com únic i respect ar la seva hist òria personal.

A

. Fer- se responsable de l’at enció i el seguim ent , t ant individual com de grup, del
procés de desenvolupam ent de l’infant , i d’afavorir que t ot s els infant s se sent in
segurs i acollit s i am b expect at ives d’aprenent at ge.

B

. Fer un seguim ent de l’evolució dels infant s al llarg del curs i fer- ne una avaluació
periòdica dels result at s.
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Les t ut ories de les aules, siguin o no com part ides, les han de dur persones am b la
t it ulació pert inent , sense cap excepció. Les educadores faran horari part it per t al de
poder acollir i acom iadar als infant s i fam ílies. L’exercici de les funcions del t ut or/ a és
coordinat pel direct or/ a d’acord am b el proj ect e educat iu.
Les funcions del t ut or/ a d’aula seran les següent s:
- Tenir coneixem ent del procés d’aprenent at ge i del m om ent evolut iu en que
es t roben els alum nes.
- Program ar i planificar els aprenent at ges.
- Mant enir al dia la docum ent ació referent a cada alum ne i al curs en general.
- Responsabilit zar- se de la vigilància dels nens de la seva classe en t ot es les
act ivit at s que es desenvolupin al seu càrrec, dins i fora de l’escola.
- Responsabilit zar- se de l’educació dels nens/ es de la seva aula, t ot port ant a
t erm e el Proj ect e Educat iu del Cent re.
- Coordinar la coherència de les act ivit at s d’ensenyam ent - aprenent at ge i les
act ivit at s d’avaluació de t ot el personal docent que int ervé en el procés d’educació
del seu grup d’alum nes. Tant pel que fa a personal docent del cent re com a
alt re personal d’alt res ent it at s annexes ( CDI AP,...)
- Vet llar perquè les fam ílies del seu grup d’infant s com pleixin la norm at iva
est ipulada pel cent re.
- Convocar d’acord am b el claust re a les fam ílies per a les reunions de pares i
m ares i presidir els t em es referent s a la seva aula.
- Responsabilit zar- se del seguim ent i avaluació del seu grup d’alum nes. Fent
const ància d’aquest seguim ent per escrit al prim er t rim est re ( inform e int ern) i
facilit ant un inform e escrit a les fam ílies durant el curs ( j uny) . Els inform es es
lliuraran a les fam ílies m it j ançant una ent revist a individual.
- Fer el seguim ent de l’assist ència dels infant s i not ificar- ho si s’escau al
direct or/ a del cent re.
- Vet llar per la convivència del grup d’alum nes i la seva part icipació en les
act ivit at s de l’aula.
- Facilit ar en t ot m om ent espais d’aprenent at ge segons el m om ent evolut iu
de cada infant i de la m anera m és personalit zada possible.
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6 .3 .3 .- Fu ncion s de l t u t or / a d’a ula
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. Tot el personal de l’escola t é el deure de com plir els precept es d’aquest reglam ent .

Data 13-4-2022

. En cas de no poder assist ir a l’escola per un assum pt e de força m aj or, haurà d’avisar
al/ la direct or/ a abans d’incorporar a la feina.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

. Com plir els acords presos als claust res o plens.

B

. I nform ar a la direcció del cent re de qualsevol aspect e rellevant de la relació am b
els pares, m ares o represent at s legals dels infant s que es cont radigui am b la línia
pedagògica del cent re respect e: aspect es educat ius, adquisició d'hàbit s, com plim ent
de la norm at iva del cent re...

A

. Coordinar l’acció del conj unt de persones que int ervenen en el grup d’alum nes,
vehicular la inform ació a les fam ílies i, si escau, coordinar- se am b els serveis ext erns
que puguin int ervenir en infant s del grup.

Seran les seves funcions:







Donar suport a la classe o classes que li siguin assignades t ot respect ant el
Proj ect e Educat iu del cent re així com la program ació de l’aula.
Vet llar per la convivència del grup d’alum nes i la seva part icipació en les
act ivit at s de l’aula.
Aquelles encom anades pel t ut or/ a, direct or/ a o de l’àrea d’Educació de
l’aj unt am ent .
L’exercici de les funcions del personal de suport és coordinat pel t ut or/ a de
l’aula, durant l’horari que rest i donant suport a la seva aula, i pel direct or/ a
del cent re qui program arà el Pla d’Acció Tut orial d’acord am b el Proj ect e
Educat iu.
Si el personal de suport s’hagués de quedar a càrrec d’una aula, el t erm ini
m ínim i les condicions de responsabilit at seran det erm inades per la direcció.

Alguns dret s i deures de les educadores i de les com pet ències de la direct ora, així
com t ot s els dret s i deures de les fam ílies, queden reflect it s dins la Cart a de
Com prom ís Educat iu que s’ent rega a les fam ílies al form alit zar la m at rícula per iniciar
el període d’escolarit zació. Aquest docum ent és signat per la Fam ília i pel Cent re,
com a result at del t reball conj unt d’escola i fam ílies, no nom és per com plir la Llei
d’Educació Cat alana en el seu art icle nº 20 sinó com una possibilit at de m illora. Tal
com diu aquest a Llei els obj ect ius que en aquest a Cart a s’esm ent en s’han d’assolir
en un ent orn de convivència i respect e per m illorar la com unicació i per fom ent ar la
part icipació de les fam ílies a la nost ra escola.
6 .4 .- H ORARI I ORGAN I TZACI Ó

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 23-42

El personal de suport port arà a t erm e la seva t asca segons el que det erm ini la direcció
del cent re.

CVE 202210058115

El personal de suport , aj uda i coopera en la t asca educat iva, vet llant per l’aplicació
del Proj ect e Educat iu en el grup d’infant s corresponent , respect ant el m om ent
evolut iu de cada infant així com les diferències individuals. Així doncs, el personal de
suport ha de ser gent form ada i capacit ada per dur a t erm e aquest a t asca.

Data 13-4-2022

6 .3 .4 .- Fu ncion s de l pe r sona l de su por t
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- Facilit ar la inform ació de cada nen/ a al seu càrrec i del funcionam ent del
grup classe al/ la direct or/ a del cent re.
- I nform ar al/ la direct or/ a del cent re dels possibles casos de nens/ es que
necessit in reforçar, o fer un seguim ent de prevenció d’algun aspect e educat iu en
concret . La direcció es posarà en cont act e am b els professionals pert inent s.
- Responsabilit zar- se de les sort ides i ent rades a l’aula i garant ir que pel que
fa a la sort ida els nens/ es quedin en m ans dels seus responsables.

A) Horari lect iu am b infant s serà desglossat diàriam ent de la següent m anera:
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B

El personal de l’escola t indrà l’horari laboral set m anal est ablert am b caràct er general
de 37 hores i m it j a. ( 30hores am b infant s i 5h 30m in sense nens) . Parlem sem pre
de j ornades senceres, les reduccions es fan equit at ivam ent a la reducció aplicada.
La dist ribució set m anal d’aquest es hores pel personal educador és el següent :

1- Les t ut ores d’aula t indran un horari d'obligada perm anència a les aules de 9h a
12: 30h i de 15h a 17: 15h.
2- Les auxiliars educadores, han de reforçar la franj a horària de descans del m igdia.
Això significa que l’horari d’obligada perm anència de les auxiliars educadores serà de
les 12h a les 15h.
3- Per les educadores que t inguin reducció de j ornada i que realit zin t asques de suport
a les aules, s’est ableix un horari d’obligada perm anència de 12h a 15h.
4- Quan el nom bre i perfil dels infant s m at riculat s en el Servei de Pet it a Alzina siguin
els suficient s per oferir aquest servei, la t ut ora t indrà un horari d’obligada
perm anència en la franj a del m at í de 9h a 12: 30h.
5- La rest a d’horari, fins a com plet ar les hores de la j ornada diària est ablert a, s’afegirà
al davant o darrera de les hores d’obligada perm anència depenent de les necessit at s
del servei.
6- La direcció del cent re est ablirà el calendari i el com unicarà, per escrit , a les
t reballadores durant el m es de j uliol ant erior a l’inici del curs escolar.
7- La direcció est arà present al cent re cobrint , priorit àriam ent , les franges horàries
de m és assist ència d’infant s.

https://bop.diba.cat
Pàg. 24-42

B

8- Durant el m es de j uliol el cent re est arà obert de 08: 00h a 15: 00h i aquest horari
serà d’obligada perm anència per a t ot a la plant illa. El personal que fa reducció de
j ornada farà les hores proporcionals dins d’aquest a franj a horària i seguint el crit eri
de la direcció per garant ir el bon funcionam ent del servei. Els horaris d'est iu es
decidiran i es com unicaran al personal abans del 30 de m aig.

CVE 202210058115

Per assignar l’horari del personal docent del curs es seguiran els crit eris de
funcionam ent següent s:

Data 13-4-2022

La direcció no port arà la t ut oria de cap aula i t indrà flexibilit at horària. La direcció
dest inarà ( com a m ínim ) una hora set m anal per fer reunions am b l’equip
d’educadores.
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B) Horari per a t asques docent s sense infant s serà de 2 hores i m it j a set m anals
que serviran per a la preparació de les classes, reunions pedagògiques,
preparació de program acions, seguim ent i avaluació, desglossat diàriam ent
de la següent m anera:
* 8: 45- 9h: preparació de l’educadora i adequació de l’aula, m at erials...
* 17h- 17: 15h: preparació de l’educadora recollida de l’aula i el pat i.
* Dilluns de 17h15m in a 19: 45h. Trobades d’equip. La direcció m arcarà la
dinàm ica de cada set m ana.

A

* 8h – 9h: m ínim dues persones faran l’acollida m at inal i segons el nom bre
d’infant s, s’increm ent arà.
* 8: 55h - 12h: a l’aula i al pat i
* 12h- 15h: m enj ador / dorm it ori
* 15h- 17h: aula i pat i
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· Realit zar observacions i int ervenir sobre l’infant de form a indirect a dins els espais
escolars.
· Fer un seguim ent periòdic dels infant s als que s’hagi det ect at algun aspect e que
cridi l’at enció.
· Est ablir un inform e de seguim ent de cada cas observat i fer- lo arribar al cent re.
· Assessorar pedagògicam ent a educadors/ es i pares i m ares i dóna’ls- hi paut es
educat ives i de com port am ent . El cent re s’organit zarà per t al de garant ir un espai
per dur a t erm e aquest a act ivit at i per que els t ut ors/ es de l’aula puguin disposar
d’una franj a horària m ensual per poder fer int ercanvi i seguim ent dels nens/ es
observat s.

https://bop.diba.cat
Pàg. 25-42

· Fer observacions dels infant s respect e a aspect es de com port am ent , parla i
act it uds per t al d’ant icipar la funció educat iva a possibles m ancances o problem es
que com encin a evidenciar- se en els infant s.

CVE 202210058115

Les funcions del CDI AP i Psicòloga m unicipal seran:

Data 13-4-2022

El CDI AP és un servei públic ubicat a Caldes de Mont bui especialit zat en l’at enció a la
pet it a infància. Aquest servei est à subvencionat pel Depart am ent d’Acció Social i
Ciut adania de la Generalit at de Cat alunya des de l’any 2008. L’obj ect iu d’aquest
proj ect e és la prevenció, la det ecció i derivació de possibles alt eracions en el
desenvolupam ent dels infant s que assist eixen a l’escola bressol. Aquest proj ect e es
concret a en reunions per a l’int ercanvi, seguim ent i assessoram ent ent re les
educadores, la psicòloga m unicipal i les professionals del CDI AP, així com t am bé,
quan sigui necessari, a t ravés de l’observació dels infant s a l’aula.
La psicòloga m unicipal visit arà el cent re un cop set m analm ent i at endre les
necessit at s pert inent s.

A

6 .5 .- SERVEI S ED UCATI US EXTERN S : CD I AP ( Ce n t r e de D e se n volu pa m e n t
I n fa n t il i At e n ció Pr e coç) Se r ve i psicope da gògic EAP

· Est ablir una relació periòdica am b els educadors/ es i pares i m ares dels infant s
observat s. Com part int opinions i assessorant al respect e.
· Tenir inform at al direct or/ a dels casos observat s. Pel que fa a aquest punt la
direcció del cent re i la persona que duu a t erm e el servei es reuniran m ensualm ent
per t al de garant ir el t raspàs d’inform ació i per anar fent un seguim ent del servei
i l’evolució dels infant s.
7 - . RECURSOS M ATERI ALS
7 .1 .- RECI N TE ESCOLAR
· El recint e escolar de l’Escola es t roba ubicat dins el t erm e Municipal de Sant a Eulàlia
de Ronçana al carrer Cam í del Serrat s/ n a la Barriada de la Sagrera. L’escola t é els

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

· Assessorar en aspect es organit zat ius i de planificació general del cent re.

· L’accés al recint e escolar serà cont rolat d’acord al règim horari de les act ivit at s del
cent re, segons el que disposa en aquest reglam ent i a la Program ació General Anual
del Cent re que s’elabora anualm ent .
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B

lím it s ben delim it at s i t ancat s a efect es de lú’s escolar.

Són espais com uns fixos:
Els pat is: El pat i de davant les aules s’ut ilit zarà durant t ot el curs, m ent re que el pat i
que est à davant la sala gran s’ut ilit zarà l en els m esos d’est iu pe r què a l’hivern és
m olt fred.
La Sala Gran: Cada aula t é dest inat un dia concret a la set m ana pel seu ús, except e
els lact ant s perquè són m olt pet it s: “Fulles” els dilluns, “Fades” els dim art s, “ Bolet s”
els dim ecres i “Pinyes” els divendres.
El passadís: Lloc de pas per accedir a t ot es les aules, és ut ilit zat com a pat i els dies
de pluj a o m olt a fred, a l’hivern.
La Clariana: un espai que t robem a l’ent rada per acollir a les fam ílies, form at per un
sofà , una t aula de fust a i un panell am b inform acions diverses ( act ivit at s cult ural ,
m enús ...) .Davant de les aules de lact ant s i 1- 2 pet it s t robem un banc, una cadira i
un m at alàs per poder seure a posar- se els peücs abans d’ent rar a les aules. Durant
l’horari lect iu aquest espai t am bé s’ut ilit za per venir en grups reduït s per explicar
cont es, fer j ocs de llum ,...
Lavabo del passadís: Dest inat per lú’s d’infant s, fam ílies i personal ext ern al cent re.
Obrador de la sorra: és un espai de j oc on els infant s poden gaudir de la sorra am b
els cinc sent it s ( les educadores es posen d’acord per anar- hi quan els vingui de gust
am b grups m olt reduït s de 4- 5 infant s) . Depenent el nom bre d’infant s m at riculat s i
les aules dest inades als diferent s grups aquest espai va canviant ent re les aules de
cargols i la Sala Gran.
La cabana: espai on t robem una t aula llarga on fan els àpat s l’equip de professionals,
t am bé es fan les reunions d’equip, les reunions generals de pares/ m ares...Tam bé hi
ha dos arm aris per em m agat zem ar j oguines i alt res m at erials. En aquest espai est em
adequant un racó per t al de fer el Talleret . És una sala polivalent .

https://bop.diba.cat
Pàg. 26-42

Són espais com uns t ot s aquells que poden ser ut ilit zat s per t ot s els nens i nenes de
l’escola per a la realit zació de diferent s act ivit at s.

CVE 202210058115

7 .1 .1 .- Ut ilit za ció de le s in st a l·la cion s de l’Escola Br e ssol

Data 13-4-2022

· Es facilit arà l’accés als responsables dels respect ius usos socials aut orit zat s en les
franges horàries corresponent s.
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· La Direcció del cent re podrà aut orit zar l’accés de personal aliè que hagi d’efect uar
t asques de suport , de m ant enim ent o de provisió de recursos; sem pre que es
garant eixi el norm al funcionam ent de les act ivit at s i la seguret at de t ot es les persones
que est iguin al cent re.

A

· Es facilit arà l’accés al cent re per al desenvolupam ent del seu ús propi, segons els
horaris disposat s a t al efect e.

En cas que s’hagi de fer ús social de l’escola durant el període de l’exercici escolar,
caldrà fer la sol·licit ud a la Regidoria d’Educació m it j ançant inst ància present ada a
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Us social durant el curs escolar:

-

que el curs escolar s’acaba un cop es doni per finalit zada la t asca docent , m és
enllà del calendari escolar dels nens/ es.
L’espai, m obiliari i est ris cedit s han de quedar en bones condicions d’us
després de la seva ut ilit zació.
L’aut orit zació sobre lú’s social de l’edifici, les inst al·lacions i els serveis del
cent re fora d’horari escolar recau sobre l’Aj unt am ent .

-

-

-

Quan la realit zació de l’act ivit at requereixi lú’s d’equipam ent o m at erial del
cent re es requerirà la conform it at de la direcció del cent re.
L’escola bressol no cedirà m at erial fungible, pedagògic, didàct ic ni de j oc,
nom és en casos excepcionals i sol·licit ant - ho per escrit a la direcció del cent re
i aquest a es reserva el dret d’accept ació. La direcció del cent re rem et rà el
dict am en de la sol·licit ud per escrit .
L’Aj unt am ent ha de not ificar al/ la direct or/ a del cent re les aut orit zacions
concedides, prèviam ent a la realit zació de les corresponent s act ivit at s.
L’Aj unt am ent ha d’adopt ar les m esures oport unes en m at èria de vigilància,
m ant enim ent i net ej a dels locals, de t al m anera que quedin en l’est at adequat
per al seu post erior ús.
Les responsabilit at s derivades de lú’s social del cent re són responsabilit at
d’adm inist racions, inst it ucions, organism es, associacions i persones físiques o
j urídiques que hagin est at aut orit zades pel seu ús, i hauran de subscriure una
pòlissa de responsabilit at civil que garant eixi sense lim it ació la reparació dels
possibles danys en inst al·lacions.

7 .2 .- AD QUI SI CI Ó I EM M AGATZEM ATGE D E M ATERI AL.
7 .2 .1 .- Em m a ga t ze m a t ge
L’adquisició de nou m at erial dú’s com unit ari no fungible s’anirà fent t enint en com pt e
les possibilit at s econòm iques del cent re i les priorit at s dels cursos.
L’escola bressol proporcionarà a les educadores el m at erial fungible com ú que es
consideri necessari.
El m at erial dú’s com unit ari es guardarà al m enj ador a l’arm ari em pot rat al cost at de
la finest ra o a l’arm ari pet it .
El m at erial dú’s com unit ari, volum inós i m enys ut ilit zat , es guardarà a l’arm ari gran
de fust a.
La plast ificadora i la guillot ina es guarden al m enj ador a la part de dalt de l’arm ari
pet it fóra de l’abast dels infant s.
La im presora i els dos ordinadors per a les educadores es t roben a la sala de m est res.

B

7 .2 .2 .- Adqu isició de l m a t e r ia l.

https://bop.diba.cat

considerada dú’s propi i per t ant és priorit ària respect e qualsevol alt re ús. I

Pàg. 27-42

Cal t enir en com pt e que l’act ivit at docent ( am b infant s o sense) es

CVE 202210058115

-

Data 13-4-2022

No es pot fer ús de l’escola fins a les 18’00h.
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-

A

l’Aj unt am ent . No obst ant l’AMPA de l’escola podrà pact ar direct am ent lú’s dels espais
am b la direcció del cent re.
Un cop aprovades les persones que podran fer ús, s’hauran d’at endre al següent :
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7 .3 .- SEGURETAT D EL CEN TRE
7 .3 .1 .- Se gu r e t a t de l r e cin t e i le s in st a l·la cion s
· El/ La direct or/ a vet llarà per la seguret at del recint e i les inst al·lacions escolars i
inform arà a l’Aj unt am ent .
· En la supervisió del m ant enim ent , reparació i conservació, així com en els possibles
canvis de les inst al·lacions escolars, la direcció t indrà cura en considerar els elem ent s
de seguret at i inform ar a Serveis t ècnics de l’aj unt am ent .
. En la provisió del m at erial que gest iona direct am ent el cent re es t indrà en com pt e
la seguret at com a un dels crit eris priorit aris.
· El personal del cent re que hagi de m anipular equipam ent o m at erial suscept ible de
risc o perill haurà de t enir els coneixem ent s i inform ació adient s, així com prendre
t ot es les caut eles necessàries.
7 .3 .2 .- Se gu r e t a t e n le s a ct ivit a t s
· Les act ivit at s aprovades en la Program ació General Anual del Cent re, així com les
de les program acions específiques de cada aula o aquelles que es deriven de l'exercici
dels dret s dels m em bres que duen alguna t asca educat iva en relació am b el cent re;
hauran de desenvolupar- se en condicions de t ot al seguret at .
· Així doncs, s'incorporaran en la seva planificació, de m anera sist em àt ica els
elem ent s de seguret at necessaris que hauran de respect ar- se en la seva execució.
Les persones adult es responsables de la seva realit zació hauran de t enir- les present s,
aplicar- les, i podran proposar- ne m illores.
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Pàg. 28-42
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Ús del t elèfon
· Es podrà fer ús del t elèfon de l’escola sem pre que es doni una necessit at i/ o en cas
d’urgència.
· Les persones alienes a l’escola que vulguin fer un ús punt ual del t elèfon del cent re
hauran de dem anar prèviam ent perm ís al direct or/ a.
· Durant el t em ps que el personal rest i al cent re en at enció direct a no es podrà fer
ús dels t elèfons m òbils, però si es pot t enir a l’aula per qualsevol urgència de t rucada
ext erna fam iliar, no s’agafarà el t elèfon però un cop visualit zada la t rucada dem anarà
canvi a una alt ra com panya per t al de poder at endre la t rucada.

Data 13-4-2022

L’equipam ent de l’escola bressol est à int egrat pel m obiliari, el m at erial pedagògic,
didàct ic , de cuina i sanit ari.
El/ La direct or/ a vet llarà per la conservació, m ant enim ent i reparació de l’equipam ent
i preveurà en l’elaboració del pressupost les despeses corresponent s pel
m ant enim ent , la reposició i l’act ualit zació de l’equipam ent didàct ic o en el seu cas la
propost a de provisió a l’Aj unt am ent si es t ract a d’una despesa que no respon a la
gest ió direct a del cent re .
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7 .2 .3 .- M obilia r i i m a t e r ia l

B

Tenint en com pt e el pressupost assignat , la direcció del cent re rep les dem andes de
de m at erial i decideixen si és gest iona o no la com pra.
Les educadores, però, si necessit en quelcom i ho t roben poden com prar- ho sem pre i
quant és dem ani perm ís per fer- ho. Tanm at eix cal que present in el t iquet oficial a la
Direct ora.
Cada educadora guardarà a la seva aula el m at erial dú’s propi.

· La valoració de les act ivit at s aprovades en la Program ació General del Cent re port a
associada la valoració de la seva seguret at .

7 .4 .2 .- Sa lu br it a t de le s a ct ivit a t s
· Les act ivit at s que es port in a t erm e en el cent re han de ser salubres i saludables; i
han de t enir pressent que els infant s d’aquest es edat s m anipulen i experim ent en am b
la boca.
· Tot s els m at erials em prat s a l ’escola hauran de com plir el que s’est ableix en l’art icle
set è de l’Ordre de l’11 de m aig de 1983, que en regula les condicions higièniques
sanit àries i de seguret at . Així doncs cal fer servir m at erials específics per anens/ es
d’aquest es edat s, com est ibles o no t òxics en cas d’ingest ió.
7 .4 .3 .- Ús de l t a ba c i l’a lcoh ol a l ce n t r e
▪ Lle i 2 8 / 2 0 0 5 de m e su r e s sa n it à r ie s con t r a e l t a ba qu ism e
Segons la Llei 28/ 2005, de 26 de desem bre, de m esures sanit àries cont ra el
t abaquism e no és perm ès fum ar dins el recint e escolar ( pat is i int eriors) des de l’1
de gener de 2006.
· Queda t ot alm ent prohibit fum ar en el cent re.
· El com plim ent d’aquest a norm a és exigible a t ot el personal del cent re i als visit ant s.
· No es perm et el consum de begudes alcohòliques en el cent re, considerant
alcohòliques, t ot es les begudes am b m és de 0.5 graus d’alcohol. Així com t am poc la
seva venda al cent re.
8 .- RECURSOS FUN CI ON ALS

https://bop.diba.cat
Pàg. 29-42

· La direcció del cent re vet llarà per les condicions de salubrit at del recint e i les
inst al·lacions de l’escola.
· En la program ació i supervisió del m ant enim ent , reparació i conservació, la direcció
haurà de considerar els elem ent s de salubrit at de què ha d'est ar proveït el cent re,
així com de la net ej a del recint e i inst al·lacions.
· Les m esures de cont rol de plagues s'aplicaran quan siguin est rict am ent necessàries,
evit ant , sem pre que es pugui, les act uacions de caràct er m eram ent prevent iu; quan
s'hagin de dur a t erm e, caldrà at enir- se a les recom anacions dict ades per la Direcció
General de Salut Pública del Depart am ent de Sanit at i Seguret at Social referides a
les Llars d’I nfant s.
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7 .4 .1 .- Sa lu br it a t de l r e cin t e i in st a l·la cion s

Data 13-4-2022

7 .4 - LA SALUBRI TAT EN EL CEN TRE
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En cas de sinist re els m est res dinam it zaran la sort ida de m anera ordena i ràpida.
Cada t ut ora es responsabilit zarà de seguir el prot ocol assignat i de no deixar cap
alum ne/ a endarrerit al cent re.

A

7 .3 .3 .- Pla d’e m e r gè n cia

8 .1 .- H ORARI ESCOLAR

B

L’horari de l’E.B.M. l’Alzina és el següent , t enint en com pt e els dos serveis:
H or a r i Se r ve i d’Alzina :
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8 .2 .- CALEN D ARI ESCOLAR
El calendari escolar l’aprovarà la Regidora de l’àrea j unt am ent am b els m em bres del
Consell Escolar Municipal i haurà de seguir els següent s indicadors:
a) Com ençarà durant els prim ers dies de set em bre i finalit zarà el j uliol.
Els prim ers dies de set em bre es reservaran perquè t ot l’equip educat iu organit zi el
curs i es planifiqui l’acció educat iva i es farà una reunió de caràct er general per donar
la benvinguda als pares i m ares i inform ar- los com serà el curs.
b) Les vacances de Nadal i Set m ana Sant a vindran m arcades pel calendari m arcat
per la Generalit at .
c) L’escola rom andrà t ancada t res dies que seran de lliure elecció aprovat s pel
Consell Escolar Municipal.
d) L’escola rom andrà t ancada els dies acordat s pel Ple Municipal corresponent s a les
Fest es locals.
e) El personal docent t indran vacances t ot el m es d’agost .

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 30-42

L’horari és de 9h a 12h els dim art s, dim ecres i dij ous. Els infant s es poden quedar a
dinar esporàdicam ent fins les 15h, hora m àxim de sort ida de l’escola.

CVE 202210058115

H or a r i Se r ve i Pe t it a Alzin a :

Data 13-4-2022

L’horari és de 9: 00 a 12: 00h i de 15: 00 a 17: 00h.
Es defineix com a horari escolar, l’horari propi d’act ivit at s d’ensenyam ent i
aprenent at ge i que inclou el t em ps d’esbarj o.
La Program ació General Anual de Cent re inclou act ivit at s especials, com són les
excursions on l’horari no excedeix el de la j ornada habit ual en les seves sessions de
m at í i/ o t arda.
Hi ha la possibilit at per les fam ílies que ho requereixin, d’am pliar aquest horari am b
uns serveis com plem ent aris:
· Menj ador escolar: de 12: 00 a 15: 00h
. Acollida m at inal: de 8: 00 a 9’00h.

8 .4 .- EN TRAD ES I SORTI D ES
· Els accessos de l’escola bressol són:
·
·
·
·

De 9h a 9: 15h ent rada al m at í.
De 11: 45h a 12h recollida d’infant s que no dinen a l’escola.
De 14: 45h a 15h s’obra la port a per recollir als infant s que fan servei de Pet it a
Alzina.
De 15h a 15: 15h ent rada t arda servei Alzina.
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Pel que fa al nom bre de places, l’Escola Bressol és regirà per les ràt ios est ipulades al
DECRET 282/ 2006, de 4 de j uliol:
· I nfant s de 0 a 1 any ( P0) : 8
· I nfant s de 1 a 2 anys ( P1) : 13
· I nfant s de 2 a 3 anys ( P2) : 20
A nivell d’espais, es respect arà allò que disposa la norm at iva vigent en referència als
m et ros quadrat s per infant .
Es poden est ablir crit eris d’excepció sem pre que això no com port i sobrepassar les
ràt ios generals que m arca la llei per a les llars d’infant s.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8 .3 .- RÀTI OS

i als Serveis Socials del m unicipi per t al que s’adopt in les m esures pert inent s.
8 .5 .- ASSI STÈN CI A D ELS ALUM N ES
· L’assist ència de l’alum nat al cent re ha de ser regular. Els pares han de com unicar
les absències dels seus fills/ es, a prim era hora del m at í, sem pre que sigui possible,
especificant el m ot iu i la durada de l’absència.
· Les t ut ores del cent re duran un cont rol acurat de l’assist ència dels infant s.
· En cas que no es pugui preveure, ho com unicaran am b post eriorit at .
· En el cas d’absències de m olt a durada, o m olt reit erades sense j ust ificació,
s’int ent arà est ablir cont act e am b els pares, m ares o t ut ors legals per t al de
com unicar- los la possible pèrdua de la plaça que ocupa el seu fill/ a al cent re en cas
que perduri l’absència.
· En cas del No abonam ent de les m ensualit at s durant t res m esos correspon a la
baixa definit iva del cent re, fins que les quot es est iguin reglades correct am ent .

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 31-42
CVE 202210058115
Data 13-4-2022



t elefònicam ent am b els pares o t ut ors legals de l’alum ne per t al que passin el
m és ràpid possible a fer- se càrrec del seu fill/ a.
La reit eració freqüent d’aquest fet serà com unicada a la Regidoria d’Educació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’horari de recollida de la t arda és flexible. A part ir de les 17h l’escola est à t ancada.
Per a la rest a de l’horari d’ent rades i sort ides la port a del cent re rest arà t ancada i
caldrà t rucar per ent rar, except uant si s’ofereix l’horari de m at iners de 8- 9 i/ o el de
t arda, que la port a rest arà obert a.
Per t al d’afavorir l’adapt ació i el t reball dels alum nes, cal que es respect in els horaris
assenyalat s.
Els pares, m ares o t ut ors t indran cura dels nens/ es fins que la t ut ora de l’aula sigui
a la seva aula.
I gualm ent , a les hores de finalit zació de les sessions de m at í i t arda els pares/ m ares,
t ut or i/ o personal aut orit zat podran recollir els seus fills/ es a la m at eixa aula del
cent re.
Al com ençam ent de curs es donarà un paper a les fam ílies on podran posar el nom i
el DNI de les persones que aut orit zen a venir a buscar els seus fills/ es si ells no ho
poden fer. El pare, m are o persona que habit ualm ent va a recollir el nen o nena no
pot anar- hi s’haurà d’avisar am b ant elació i dir qui el vindrà a buscar del full
d’aut orit zacions.
No obst ant això , si es dóna el cas de que cap de les persones que const en en el full
d’aut orit zació poden venir a buscar l’infant , el pare , m are o fam iliar que ve
norm alm ent haurà de com unicar quina persona el vindrà a buscar i ens donarà el
nom i cognom s i DNI de la persona en qüest ió. No s’ent regarà cap infant a cap
persona que no est igui aut orit zada a fer- ho pels pares, m ares o represent ant s legals.
Sem pre que hi hagi algun ret ard s’haurà d’avisar a la Direct ora perquè prengui les
m esures que cregui convenient .
Quan es produeixi un ret ard fora dels m arges raonables en la recollida d’un alum ne
un cop acabat l’horari escolar es procedirà de la m anera següent :
 El/ La t ut ora avisarà a algun m em bre de l’equip direct iu i procurarà cont act ar

Quan es parla de procés d’adapt ació/ d’acollida fa referència a la incorporació dels
infant s i les fam ílies a l’escola. Tot això com port a m olt s canvis ( em ocionals, en
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8 .6 .- PERÍ OD E D ’AD APTACI Ó

l’organit zació fam iliar…) en t ot es les part s que hi est an im plicades : infant s, fam ílies
i educadores. L’adapt ació/ l’acollida és doncs, un procés com plex.

coneixen l’espai i les educadores i agafen seguret at i confiança. A m esura que passen
el dies, les fam ílies est an m enys est ona a l’aula i els horaris dels infant s a l’escola es
van am pliant .
Es recom ana que durant la prim era i la segona set m ana, els nens i nenes no es
quedin a dinar i durant .
Durant el procés d’adapt ació, la fam ília pot observar en els seus fills/ es reaccions que
els desconcert en, com poden ser: plors, m alest ar, m ossegades, est irades de cabells,
canvis en els est at s d’ànim i les rut ines diàries ( dorm ir, m enj ar…) , m olt a necessit at
d’afect e, et c. Tot s aquest s com port am ents són norm als durant aquest procés.
8 .6 .2 .- Re com a na cions pe r a le s fa m ílie s pe r fa cilit a r e l pr océ s d’a da pt a ció:
- La percepció que t indrà l’infant de la seva escola dependrà m olt de la percepció que
en t inguin els pares i m ares. L’act it ud de les fam ílies és fonam ent al, est iguin
t ranquils, t inguin paciència, parlar en posit iu de l’escola bressol, ent rar a l’aula, parlar
am b l’educadora i am b els alt res infant s, col·locar els seus obj ect es personals…
- Cal que ent re les educadores i la fam ília s’est ableixi una relació de confiança i
seguret at per t al que l’infant se sent i t ranquil, acom panyat i sense angoixes. La
prim era im at ge que l’infant es crea d’aquest a relació és al m om ent de la rebuda al
m at í i el com iat . Per t ant , és im port ant íssim t ract ar am b especial cura aquest s dos
m om ent s: saludar l’educadora en arribar, dir a l’infant que m arxeu i que després
vindreu a buscar- lo… No és gens recom anable anar- se’n quan ell est à ent ret ingut o
no est à m irant l’adult am b qui ha vingut . El com iat am b l’infant ha de ser clar, direct e,
dir- li la verit at .
- Cal respect ar els horaris: els dos t orns i els horaris que l’educadora us m arcant
durant el període d’adapt ació.
- Quan les fam ílies com encen a m arxar una est ona de l’aula, es recom ana que no
est iguin m olt a est ona per dir adéu a l‘infant . És m illor allargar una est onet a, uns cinc
m inut s, quan els vinguin a buscar.
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Per t al d’oferir la m àxim a at enció a l’infant i les seves fam ílies, l’ent rada a l’escola, és
progressiva i els infant s venen en dos t orns diferent s: la m eit at del grup de 9h fins a
les 10h, i l’alt ra m eit at de 10’30h fins a les 11’30h. Tam bé es dem ana que les fam ílies
acom panyin els infant s i est iguin a l’aula durant els prim ers dies. Així els infant s

Data 13-4-2022

Durant les prim eres set m anes de set em bre es fa una t robada am b t ot es les fam ílies
i una ent revist a individual fam ília- educadora per conèixer els infant s i així pot enciar
ent re t ot s una bona ent rada a l’escola.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La finalit at principal és que l’infant visqui l’ent rada a l’escola el m és agradable
possible. Perquè sigui així, els adult s que est an al seu cost at , l’acom panyen en aquest
procés i li donen el t em ps que necessit a.

B

8 .6 .1 .- Com e s pla nt e j a a l’e scola e l pr océ s d’a da pt a ció/ d’a collida e n e ls
pr im e r s die s?

A

Cal que t enir en com pt e que quan un nen/ a va per prim era vegada a l’escola bressol
es t roba insegur, j a que est à en un espai desconegut am b persones noves.

- Els infant s poden port ar algun obj ect e de casa que els doni t ranquil·lit at : xum et ,
nino, drapet …

Les excursions i sort ides s’hauran d’incloure en el PAC ( Proj ect e Anual de Cent re) i
seran aprovades pel Consell Escolar. Les excursions i sort ides que s’organit zin a
l’escola bressol ent ren dint re la program ació pedagògica.
A principi de curs es signarà l’aut orit zació per realit zar sort ides pel poble cam inant i
si durant el curs hi ha alguna act ivit at que es faci fora de l’escola, com per exem ple,
anar a veure una granj a,... es dem anarà una aut orit zació especifica firm ada pels
pares conform e l’infant hi pot assist ir.
En el cas que hi hagi fam ílies que no vulguin que els seus fills/ es vagin a les sort ides
es quedaran a l’escola am b un alt re grup i educadora.
És obligat ori abonar les despeses corresponent s. L’im port pagat de les sort ides no es
ret ornarà a no ser que sigui per causa de m alalt ia i nom és es ret ornarà una part . En
cap cas es ret ornarà l’im port del t ransport .
La relació alum nes- m est res o acom panyant s per a sort ides d’un dia serà, en el cas
del Cicle d’Educació I nfant il, 10/ 1. Tot i això, sem pre hi haurà, com a m ínim , dues
educadores per grup.
8 .8 .- SERVEI S
8 .8 .1 .- H or e s com ple m e n t à r ie s.
A les 8 del m at í l’escola bressol disposa del servei d’acollida que es divideix en dues
franges horàries: de 8h a 9h o de 8: 30h a 9h per a t ot es aquelles fam ílies que ho
necessit in.

https://bop.diba.cat
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8 .7 .- SORTI D ES.

Data 13-4-2022

Durant aquest procés les fam ílies podeu t rucar a l’escola sem pre que vulgueu per
saber com est an els vost res fills/ es.
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- Els adult s han de seure a t erra en un espai de l’aula que les educadores han
preparat . Es recom ana no fer t ert úlies ent re els pares i m ares.
- Els adult s han
de deixar que els infant s es m oguin lliurem ent . Si un infant se’n va a j ugar, no anar
a darrera seu. Significa que l’infant com ença a sent ir- se segur per separar- se de
l’adult .
- Cal respect ar la rest a d’infant s: no agafar- los encara que plorin, a vegades hi ha
infant s que no volen que els agafis i que no es deixen consolar.
- Quan vingueu a buscar els infant s, espereu que sigui l’educadora qui us expliqui com
ha anat . A vegades, l’educadora no us pot at endre de seguida perquè est à am b els
infant s o alt res fam ílies.
- L’act it ud de les fam ílies al pat i ha de ser la m at eixa que a les aules.

A

8 .6 .3 .- Act it u d de le s fa m ílie s a l’a u la :

A l’escola es disposa d’un servei de m enj ador per als infant s que ho necessit in, que
funciona des de les 12 del m igdia fins a les 3 de la t arda, considerant que durant
aquest horari es com prèn una est ona de descans ( de 1 del m igdia a 3 de la t arda,
aproxim adam ent ) .
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8 .8 .2 .- Se r ve i de m e nj a dor .

L’aigua em bot ellada per a l’aula de lact ant s ( 4 m esos a 1 anys) la proporciona
l’em presa de m enj ador.
Les fam ílies que no paguin la quot a de m enj ador durant dos m esos consecut ius se li
deixarà de donar el servei prèvia not ificació de l’escola i l’aj unt am ent .
Es donaran els m enús m ensualm ent a principi de cada m es, que seran proporcionat s
per l’em presa que elabora el m enj ar. Alhora que s’inform arà, diàriam ent , als pares
de com ha m enj at el nen/ a a t ravés del full d’anot acions diàries i/ o verbalm ent , si és
possible.
Els infant s dinaran a la seva aula.
Les educadores t enen cura de t ot s els nens i nenes, alhora que cont rolen el bon
funcionam ent del m enj ador. Després de dinar, aproxim adam ent al volt ant de la 1 del
m igdia, els nens i nenes fan la m igdiada a la seva aula. Cada infant disposa d’un
m at alàs am b els seus llençols i obj ect es personals port at s de casa cada dilluns i
ret ornat s el divendres per net ej ar.
El dorm it ori sem pre est arà vigilat per una persona.
El cost del berenar l’assum irà l’Aj unt am ent . Es com ença a berenar a 2/ 4 de 4 de la
t arda a la m at eixa aula.
La gest ió del m enj ador es fa des de la Direcció del cent re.
La norm at iva del m enj ador, serà la m arcada cada inici de curs.
8 .9 .- ÚS D EL D RET A LA I M ATGE
At ès que el dret a la pròpia im at ge est à reconegut en l’art icle 18.1 de la Const it ució
i regulat per la Llei orgànica 1/ 1982, de 5 de m aig, sobre el dret a l’honor, a la
int im it at personal i fam iliar i a la pròpia im at ge, la direcció d’aquest cent re dem ana
el consent im ent als pares, m ares o t ut ors legals per poder obt enir, reproduir i
publicar per qualsevol m it j à la im at ge dels seus fills i filles am b finalit at s d’inform ació
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El dinar és proporcionat per una em presa. A l’escola hi ha cuina on s’elabora el dinar
i el berenar cada dia.

Data 13-4-2022

Els nens que ut ilit zin el m enj ador event ualm ent , han d’avisar abans de les 9’15 del
m at í, t ant per dem anar un m enú sencer com t rit urat . Pels alum nes fixes nom és cal
avisar en el cas de voler anular un dinar, t am bé abans de les 9’15 del m at í.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Hi ha m enús adequat s a int oleràncies alim ent àries, en el cas que siguin necessaris.
En casos d’int olerància a algun alim ent específic, es dem anarà un inform e m èdic. Al
m igdia, per dinar, no s’accept a m enj ar de casa MAI except e dies d’aniversaris que
la fam ília port aran fruit a per esm orzar.

B

Hi ha m enú ast ringent si és necessari, però en cap cas el podrem oferir al m at eix
infant m és de t res dies consecut ius a no ser que es port i un paper del m et ge.

A

Hi ha t res t ipus de
m enús: t rit urat fins a 9 m esos ( on s’aniran int roduint
progressivam ent els alim ent s depenent de l’edat i del crit eri del pediat re, m enú
variat : prim er plat verdures bullides ; i el segon a la planxa, carn o peix) , t rit urat de
9 a 18 m esos( m enú variat : prim er plat bullit , llegum s i/ o verdures; i el segon a la
planxa, carn i/ o peix ) i el sencer norm al, am b llegum s, past a, verdura,....

de les act ivit at s que es port en a t erm e, de difusió dels serveis i de docum ent ació i
arxiu.

- La roba ha de ser còm oda ( fàcil de posar i t reure) . Cal evit ar crem alleres,
bot ons, pet os, t irant s... per facilit ar el canvi de bolquers i m és endavant
l’aut onom ia en el cont rol d’esfínt ers; així com bot ons als punys per com odit at a
l’hora de rent ar les m ans.
- Cal port ar la roba m arcada am b el nom .
- A les peces d’abrigar cal cosir- hi una bet a o t ira de gom a per poder- la penj ar
am b facilit at .
- No es poden port ar j oguines de casa ( nom és s’accept aran durant el període
d’adapt ació o/ i el cas que les educadores ho dem anin) .
- Es dem ana que t ot hom respect i un m ínim de m esures higièniques per t al de
cont ribuir a una còm oda est ada dels infant s al cent re.
M a t e r ia l a por t a r pe r de ix a r a l’e scola :


Un paquet de bolquers ( qui ho necessit i) .



Un paquet de t ovallolet es hum ides.



Un t ub de crem a pel culet ( opcional) .



Mit j ons ant illiscant s per l’aula de lact ant s i 1- 2 pet it s.



Un got t ransparent am b nansa o biberó en el cas que encara no sàpiguen
beure am b got .. Caldrà recollir el got i el xum et cada divendres per t al de
rent ar- los i t ornar- los dilluns net s a l’escola.



Una m uda com plet a
roba) .



Una j aquet a per sort ir al pat i .



Quat re fot os m ida carnet , una fot o de la cara del nen de 10x15 i una fot o de
fam ília de 15x20

am b unes sabat es de recanvi ( t ot dins una bossa de
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Per a un bon funcionam ent dins del Cent re cal t enir en com pt e les següent s norm es
de convivència, que seran de com plim ent obligat ori per t ot s els m em bres de la
com unit at educat iva.

CVE 202210058115

8 .1 1 - .N ORM ES D E CON VI VÈN CI A A TEN I R EN COM PTE PER PART D E LA
COM UN I TAT ED UCATI VA.

Data 13-4-2022

i inst al·lacions del cent re.
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ent re t ot s els m em bres de la com unit at educat iva i lú’s correct e de les dependències

B

Aquest es Norm es d’Organit zació i Funcionam ent de Cent res pret enen est ablir unes
norm es que garant eixin la correct a realit zació de les act ivit at s educat ives, el respect e

A

8 .1 0 .- RÈGI M D I SCI PLI N ARI



Una bossa im perm eable per posar la roba brut a, els pit et s del dinar/ berenar.



Una bossa de roba per posar la roba de recanvi ( dues m udes com plet es ,
sabat es de recanvi i xum et de recanvi)



Una bossa de roba per anar i venir a l’escola, s’evit arà port ar m ot xilles perquè
no van bé per penj ar als penj adors , cauen a t erra .



Una pint a o raspall per pent inar- los.

Els dilluns al m at í les persones que acom panyin als infant s a l’escola posaran les
pert inences al lloc que correspongui ( llençol al m at alàs , got al prest at ge , xum et a
la safat a o caixa dels xum et s , t ovallola a la t aquilla del canviador...)
8 .1 2 .- M ALALTI ES
El cent re es reserva el dret , a l’hora de la reincorporació a l’escola d’un infant que
hagi pat it una m alalt ia, de dem anar un inform e m èdic que n’acredit i la t ot al
recuperació. En qualsevol cas caldrà respect ar els períodes de baixa en les m alalt ies
següent s:

Febre a part ir de 37’5
Conj unt ivit is cont agiosa

Diarrees

- 2 4 h . sense febre a casa, i se n se dona r a n t it è r m ics
( apiret al i/ o dalsy/ febrect al...) .
- No pot venir
t ract am ent .

a l’escola fins pa ssa de s 4 8 h.

de

- Els infant s que durant el m at í facin 2 dia r r e e s i que al
llarg del dia, ent re l’escola i casa, facin 3 o 4 diarres, no
podran venir a l’escola fins que no en faci cap. No es pot
fer diet a m és de t res dies seguit s, si és necessari
cont inuar- la, cal port ar un j ust ificant del m et ge.
- Am b 2 vòm it s t rucarem als pares i la rest a igual que
en el cas de les diarrees.

Aft es
Fongs

- Cal port ar el j ust ificant del m et ge si és o no cont agiós.

B

Vòm it s

A

Per dorm ir : Un llençol de sot a am b gom a, m ida llit de viat ge, i un llençol per
sobre o m ant a, segons l’època de l’any. I els est ris necessit i per dorm ir: xum et
( am b caixa) , ninot , coixí,...
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Per dinar i berenar : Pit et gran am b coll de sam arret a. Els pit et s ( es ret ornen
cada dia) , la t ovallola i el llençol de sot a, es t ornaran cada divendres per
poder- los rent ar i cal ret ornar- los el dilluns següent dins d’una bossa m arcada
am b el nom .
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Una t ovallola m it j ana pel canvi de bolquer.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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- Quan els granet s est iguin t ot alm ent secs i no t ingui
febre.

Bronquit is/ Pneum ònia

Cal port ar se m pr e j ust ifica n t m è dic confor m e pot
ve n ir a l’e scola .

- Fins que ho det erm ini el m et ge.

Escarlat ina

- Fins que ho det erm ini el m et ge.

Laringit is

- Fins que ho det erm ini el m et ge.

- No es podrà assist ir a l’escola en cas d’una m alalt ia en procés infecciós, febre,
diarrea sense cat alogar, erupcions i alt eracions cont agioses de la pell, est om at it is
( infeccions i llagues a la boca) , conj unt ivit is, m uguet o m al blanc, paràsit s int est inals,
pediculosi ( polls) sense t ract am ent , i, en general, en qualsevol m alalt ia cont agiosa,
j a que el personal de l’escola ni la rest a d’infant s no pot rom andre en cont act e am b
el nen/ a en cas de m alalt ia am b procés infecciós suscept ible de cont agi fins la seva
t ot al curació acredit ada facult at ivam ent .
En el cas que el nen es posi m alalt m ent re és a l’escola, les educadores avisaran
im m ediat am ent a la fam ília, per t al que l’infant no hagi de quedar- se a l’escola m és
t em ps del necessari.
8 .1 3 .- M ED I CACI Ó:

La filosofia del cent re é s EVI TAR donar m edicam ent s

( xarop per la t os,

inhaladors , ant ibiòt ics…)
A principi de cada curs els pares firm aran una aut orit zació per poder adm inist rar un
ant it èrm ic al seu fill/ a en cas de febre m olt alt a i no localit zar cap fam iliar.
Quan sigui necessari donar un m edicam ent al nen o nena, caldrà om plir el full
d’aut orit zació de m edicam ent s que se’ls proporcionarà a l’ent rada de l’escola. En ell
ha de const ar: el nom del m edicam ent , la quant it at que se li ha de donar ( dosi) ,
l’hora que se l’ha de prendre, la durada del t ract am ent , el núm ero de DNI del
pare/ m are/ t ut or legal i finalm ent la signat ura del pare o m are aut orit zant
l’adm inist ració del m edicam ent . S’haurà d’adj unt ar la recept a m èdica en t ot s els
casos.
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Virus de la bufet ada.

Pàg. 37-42

- Fins que ho de t e r m ini e l m e t ge i/ o no t ingui febre ,
els granet s secs i pugui m enj ar am b norm alit at .

Data 13-4-2022

Virus “ boca- m ano- pie” .

https://bop.diba.cat

Varicel·la
Xaram pió

A

t ot a l e lim ina ció dels

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- No pot venir a l’escola fins
paràsit s i de les llém enes.

B

Polls

➢ El Proj ect e Educat iu t é per finalit at plasm ar de form a coherent l'acció
educat iva del cent re adopt ada després de l'anàlisi de la pròpia realit at i del
cont ext socioeconòm ic i cult ural on el cent re desenvolupa la seva acció
form at iva.
➢ El Proj ect e Educat iu inclou els principis pedagògics i organit zat ius propis del
cent re, així com el Proj ect e Lingüíst ic; i especifica les finalit at s i opcions
educat ives bàsiques que es pret enen per al conj unt de l'alum nat , t enint en
com pt e la diversit at de condicions personals, necessit at s i int eressos.
➢ El Proj ect e Educat iu garant irà que la int ervenció pedagògica sigui coherent ,
coordinada, progressiva i assum ida pel conj unt dels t reballadors de l’escola.
➢ El Proj ect e Educat iu inclourà :
- els t ret s d'ident it at del cent re.
- els obj ect ius generals ent esos com la concreció de les finalit at s est ablert es per als
ensenyam ent s de l’educació infant il de 1er cicle.
- els principis organit zat ius, ent esos com els crit eris generals que s'est ableixen
respect e de l'organit zació i la gest ió dels recursos hum ans, m at erials i funcionals, així
com l'opt im it zació de les inst al·lacions i l'equip escolar, les relacions i col·laboracions
am b alt res cent res i inst it ucions.
➢ El Proj ect e Lingüíst ic es regirà per allò que s’est ableix en l’art icle 13 del decret
362/ 1983, de 30 d’agost , sobre l’aplicació de la llei 7/ 1983, de 18 d’abril, de
norm alit zació lingüíst ica a Cat alunya, a l’àm bit de l’ensenyam ent no
universit ari sens perj udici del que s’est ableix en l’art icle 4 de la llei 1/ 1998,
de 7 de gener, de polít ica lingüíst ica.
➢ El Proj ect e Lingüíst ic recollirà els aspect es relat ius a l'ensenyam ent i a l'ús de
les llengües en el cent re. En el Proj ect e Lingüíst ic quedarà definit : el
t ract am ent de la llengua cat alana com a llengua vehicular i d'aprenent at ge i
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➢ El Proj ect e Educat iu del cent re s'ha d’adequar al Decret 75/ 92, de 9 de m arç,
pel qual s'est ableix l'ordenació general dels ensenyam ent s d'educació infant il,
prim ària i secundària obligat òria a Cat alunya. La Llei Orgànica d’Educació
2/ 2006, de 3 de m aig el defineix en el seu art icle 121, i la Llei 12/ 2009, de
10 de j uliol, d’educació, a l’art icle 91.
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9 .1 .- EL PROJECTE ED UCATI U D EL CEN TRE i EL PROJECTE LI N GÜÍ STI C

Data 13-4-2022

9 .- D OCUM EN TS D E GESTI Ó AD M I N I STRATI VA
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En el cas de m edicació alt ernat iva es seguirà el m at eix prot ocol.

B

No podrem adm inist rar el m edicam ent a l’infant si no est à t ot ben anot at am b
l’aut orit zació signada i la recept a m èdica.

A

La dosi del m edicam ent es port arà en una xeringa dins d’una bossa que es pugui
t ancar herm èt icam ent o en una carm anyola am b el nom de l’infant , a l’hora que se
li ha de donar i la seva conservació ( nevera o t em perat ura am bient ) .

La program ació general de cent re cont indrà alm enys els següent s punt s:
-

els obj ect ius generals de funcionam ent .

-

els obj ect ius globals pedagògics.

-

els aspect es de funcionam ent global del cent re, ent re els quals s'inclourà:

-

l'assignació de funcions en l'organit zació general del cent re als diferent s
m em bres de l’escola ( la direcció, les t ut ories, et c.)

-

l'horari general de les act ivit at s del cent re i de l'alum nat .

-

el calendari de reunions i ent revist es am b els pares dels alum nes

-

el calendari de reunions d'avaluació i de lliuram ent d'inform ació als pares

-

el calendari de les reunions dels equips docent s.

-

el calendari de celebracions i sort ides del curs.

-

la program ació de les act ivit at s com plem ent àries.

-

la relació d'act ivit at s de form ació perm anent am b part icipació del
professorat .

-

la program ació anual del servei de m enj ador.

9 .3 .- LA M EM ÒRI A AN UAL
La m em òria anual és un inst rum ent de gest ió a curt t erm ini ( un any acadèm ic) que
valora sist em àt icam ent els obj ect ius de la Program ació General Anual de Cent re, i de
les unit at s de Program ació que s’han dut a t erm e durant el curs. És elaborada per la
direcció i t ot l’equip de docent s. El Consell de Part icipació l’aprova.
La Mem òria Anual de cent re cont indrà, alm enys, els següent s punt s:
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Pàg. 39-42
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És elaborada per la direcció, i consensuada pel claust re. El Consell de Part icipació
l’aprova post eriorm ent .

Data 13-4-2022

La program ació general anual del cent re és un inst rum ent de gest ió a curt t erm ini
( un any escolar) que, coherent am b el Proj ect e Educat iu, el RRI i el Proj ect e
Curricular, concret a i sist em at it za en obj ect ius operat ius les qüest ions priorit zades
del cent re d'acord am b les direct rius i aspiracions de la com unit at educat iva i s'ha
d'adequar a allò cont em plat en el Decret 198/ 96 i les respect ives resolucions anuals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9 .2 - LA PROGRAM ACI O GEN ERAL AN UAL D EL CEN TRE

B

➢ El Proj ect e Lingüíst ic vet llarà perquè en la incorporació al cent re d’un nen/ a
am b llengua fam iliar diferent de la cat alana, aquest s’hi sent i acollit , i
s’est abliran est rat ègies que li facilit in la com unicació.

A

els crit eris generals per a les adequacions del procés d’educació i aprenent at ge
de les llengües a la realit at sociolingüíst ica del cent re globalm ent i
individualm ent .

la relació de les principals act ivit at s realit zades en el diferent s àm bit s del
cent re.

·

les propost es per a la m illora o aport acions a la program ació general de cent re
del curs vinent .

9 .4 .- LES PROGRAM ACI ON S D I D ÀCTI QUES
Les program acions didàct iques est an form ades pel conj unt d'unit at s t em poralit zades
que organit zen els obj ect ius didàct ics, els cont ingut s i les act ivit at s d'aprenent at ge i
d'avaluació i són realit zades pels t ut ors de cada aula sot a la coordinació del direct or/ a
i l'opinió del claust re.
Per a l'elaboració de les program acions didàct iques es t indran en com pt e els principis
pedagògics del Proj ect e Educat iu, el segon nivell de concreció de l'àrea i els crit eris i
principis m et odològics, organit zat ius, d'avaluació i d'at enció a la diversit at i els eixos
t ransversals cont ingut s en el proj ect e curricular, així com les orient acions didàct iques
de les guies corresponent s per a les àrees que s'im part eixin en aquest cicle.
Tot s els t ut ors/ es form alit zaran les program acions didàct iques en un form at unificat
per et apes d'acord am b els com ponent s est ablert s en el Proj ect e Curricular.
Es faran program acions personalit zades sem pre que algun alum ne del cent re present i
greus dificult at s d'aprenent at ge i sigui considerat pel t ut or i el CDI AP un infant am b
necessit at s educat ives especials greus i perm anent s; i per aquells casos en que calgui
reforçar alguna de les àrees d’aprenent at ge.
9 .5 .- D OCUM EN TS D E SUPORT BUROCRÀTI C

A

·

https://bop.diba.cat

la valoració dels result at s obt ingut s en l’act ivit at docent .

Pàg. 40-42

·
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la valoració del obj ect ius operat ius de gest ió form ulat s a la program ació
general de cent re.

Data 13-4-2022

·

És un inst rum ent de gest ió a curt t erm ini ( un any nat ural) que, coherent am b el
Proj ect e Educat iu, el RRI i la Program ació General de Cent re, preveu i form alit za la
relació de necessit at s i els recursos econòm ics disponibles per sat isfer- les concret ada
la relació com pt able.
El Pressupost del cent re farà referència al m at erial fungible, pedagògic, sanit ari,
fot ogràfic, de sort ides i de j oc.
El pressupost del cent re serà anual i únic i reflect irà t ot s els ingressos i t ot es les
despeses.
El proj ect e de pressupost serà elaborat per la direcció durant el m es de novem bre i
present at al claust re, am b ant elació suficient ( alm enys quinze dies abans de
present ar- ho a la regidoria) , per t al que pugui fer aport acions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9 .5 .1 .- El pr e ssupost

Durant l’exercici pressupost ari la direcció serà la responsable direct e de fer el
seguim ent punt ual de l’aplicació del pressupost del cent re.
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B

Es present arà el pressupost a la regidoria d’Educació.

La direcció gest ionarà i vet llarà per un ús correct e dels expedient s, docum ent ació
personal i docum ent s t ècnics relat ius a l’alum nat .
La direcció form alit zarà els arxius, regist res i docum ent s t ècnics relat ius a la
docum ent ació dels òrgans de govern del cent re. En part icular, s’assegurarà
l’exist ència, lú’s i l’act ualit zació dels següent s: act es dels òrgans col·legiat s, regist re
d’ent rades i sort ides, invent ari, i com pt abilit at .
La direcció form alit zarà els arxius, regist res i docum ent s t ècnics relat ius a la
docum ent ació referent als m em bres de l’escola i als serveis escolars. En part icular,
s’assegurarà l’exist ència, lú’s i l’act ualit zació dels següent s llibres: perm isos i
absències dels t reballadors, act es dels equips docent s, i act es dels òrgans de
coordinació.
La direcció form alit zarà els arxius, regist res i docum ent s t ècnics relat ius a la
docum ent ació referent a les relacions am b alt res cent res, serveis i program es,
l'Adm inist ració educat iva, l'Adm inist ració local i alt res ent it at s i organism es.
La direcció elaborarà i conservarà els llist at s d’assist ència de t ot s els serveis que es
duen a t erm e a l’escola.
REVI SI Ó,
ESPECI FI CACI Ó,
1 0 .M ECAN I SM ES
D ’I N TERPRETACI Ó,
D I VULGACI Ó I D I PÒSI T D EL REGLAM EN T D E RÈGI M I N TERN
Es facult a a l’equip direct iu per a la int erpret ació del present reglam ent .
1 0 .1 .- REVI SI Ó
Aquest reglam ent és suscept ible de ser m odificat per les causes següent s:
- Perquè no s’aj ust i a la norm at iva de rang superior segons el cont rol que efect ua el
Depart am ent d’educació, perquè canviï la norm at iva de rang superior, com a
conseqüència de la seva aplicació;
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La docum ent ació del cent re ha de ser degudam ent diligenciada, regist rada i
arxivada, i sem pre ha de respect ar la privacit at de les dades t al com est ableix la
norm at iva vigent .

CVE 202210058115

L’act ivit at adm inist rat iva que es duu a t erm e al cent re es pot form alit zar en arxius,
regist res i docum ent s t ècnics.

Data 13-4-2022

9 .5 .2 .- Rè gim a dm inist r a t iu
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Tot es les despeses han de ser aut orit zades per el/ la regidor/ da.

B

La direcció port arà al dia i per escrit la relació d’ingressos i despeses de la gest ió
econòm ica, així com els m ot ius de les despeses i dels ingressos em eses per ella. I
s’encarregarà de recollir i adm inist rar les fact ures cada m es.

A

En finalit zar l’any, i en t ot cas abans del l’1 de novem bre de l’any següent , es farà
la valoració del pressupost aplicat i les propost es per a l’elaboració del pressupost
del curs següent .

- Per l’avaluació que en faci la direcció, el claust re o la regidoria, perquè sorgeixin
noves circum st àncies a considerar o nous àm bit s que s'hagin de regular.

S’edit arà un resum del reglam ent a m ode de norm at iva del cent re que en facilit i la
com prensió global i perm et i un nivell de lect ura m és general, que em fat it zarà els
aspect es m és rellevant s. Aquest resum es difondrà a cada fam ília al iniciar el curs
escolar.
Es diposit arà un exem plar del t ext d’aquest reglam ent a la Regidoria d’Educació de
l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana.
Sant a Eulàlia de Ronçana, 5 d’abril de 2022
L’Alcalde,

B
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Data 13-4-2022

Francesc Bonet Niet o

https://bop.diba.cat

Les norm es d’Organit zació i Funcionam ent del Cent re és un docum ent que ha d’est ar
a l’abast i en coneixem ent de t ot el personal del cent re per a la seva consult a i
aplicació.

Pàg. 42-42

1 0 .2 .- D I VULGACI Ó
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· Es poden elaborar especificacions del reglam ent que no en suposin una m odificació.
El Consell de part icipació ha de conèixer aquest es especificacions.

A

· L’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana ha d’aprovar les m odificacions del
reglam ent . Les m odificacions poden proposar- se a t ravés dels òrgans de govern.
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