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NOFC- ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN RIVA 

 
 
INTRODUCCIÓ 

 
S´entén les Normes d´Organització i Funcionament del Centre, com una eina que 

ha de servir per regular el funcionament orgànic de l´Escola Bressol Municipal Can Riva, 
així com les activitats que en ella es realitzin, i establir de forma clara i coherent les 
relacions entre els diferents sectors que en formen  part. 
Aquest instrument ha de ser capaç d´ajustar-se a la realitat i disposar dels mecanismes 
adequats per adaptar-se al context escolar. Cal doncs, tenir en compte i entendre el seu 
caràcter provisional. 
El desenvolupament d´aquest document es basarà en els següents principis: 

- Assegurar l´ordre intern que permeti assolir, amb major plenitud, els objectius 

educatius. 

- Afavorir el desenvolupament de l´educació i la convivència dins del marc de 

tolerància i respecte a: la llibertat, la personalitat, el gènere, la cultura i les 

conviccions de les famílies i els infants. 

- Respectar els drets de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir 

en les decisions que els afectin mitjançant els seus representants i els canals 

legalment establerts. 

 
 
 
  DENOMINACIÓ I TITULARITAT 

 
 

L’escola Bressol és un centre públic Municipal autoritzat pel departament d’Educació 
amb caràcter definitiu, situat a la carretera C-17 km. 77,2 de Les Masies de Voltregà. 

El cost del servei és compartit entre l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, la 
Generalitat de Catalunya i les famílies. 

La gestió del servei depèn de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà i es presta en 
règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió directa. El Regidor/a d´Educació 
serà l´enllaç entre l´Ajuntament i l´Equip Docent. 

La Direcció del centre, portarà a terme l´organització interna i pedagògica, en 
coordinació amb la regidoria d´educació de l´Ajuntament de les Masies de Voltregà. 
 
 
 ÀMBIT D´APLICACIÓ 
 

L´Objecte del present reglament és regular l´organització i el funcionament intern 
de l´Escola Bressol Municipal Can Riva, en tots els seus àmbits. 

L´Aplicació de les NOFC afecten a tots els integrants de la Comunitat de l´Escola 
Bressol Municipal Can Riva de les Masies de  Voltregà. 
 
Els membres integrants d´aquesta Comunitat són: 
 

- Els infants matriculats. 
- Les educadores. 
- Les famílies. 
- Personal del PAS ( Personal d´Administració i Serveis). 
- Ajuntament de les Masies de Voltregà 

 



Afectarà també a les activitats que es portin a terme al centre, ja siguin a les  
mateixes instal·lacions de l´edifici, com aquelles que es portin a terme a l´espai exterior 
que ocupa. 
 
 

 

 

 
CAPACITAT 

 
La capacitat màxima autoritzada de l´Escola Bressol Municipal Can Riva, 

correspon a 100 places autoritzades. 
L´oferta educativa del centre serà d´un total de 74 places distribuïdes en les 5 

unitats, de la següent manera: 
 

- 2 aules de 2 anys: 40 places. 
- 2 aules d´1 any: 26 places. 
- 1 aula Lactants: 8 places. 

 
En funció de la demanda  la distribució dels grups d’alumnes pot variar, per tal de donar 
resposta  a les necessitats reals del servei. 
 
 

 
  PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 
 

 
L´edat mínima d´admissió al centre escolar és de 16 setmanes. No es 

podrà preinscriure ni  matricular en cap cas, l´alumne abans del seu naixement 
 
El procés de preinscripció i de matriculació  per cada curs escolar és determinat 
pel Departament d´Educació, amb les modificacions que l´Ajuntament consideri, 
en funció de la normativa vigent. 
 
La preinscripció i la matrícula del nou alumnat, es realitzarà a l´Escola Bressol 
dins els horaris que estableixi el centre i complint amb el calendari assenyalat 
pel Departament. 
 
Per poder formalitzar la preinscripció i posteriorment la matrícula, caldrà haver 
lliurat la documentació requerida pel centre, dins els terminis establerts. 
 
El procés de preinscripció i matriculació s´iniciarà amb la presentació de les 
sol.licituds, i finalitzarà amb la publicació de la relació d´alumnat admès al centre. 
 
L´alumnat matriculat al centre,  haurà de confirmar la seva plaça mitjançant un 
document específic  per garantir la continuïtat pel proper curs escolar. 
 
Les places que s´ofereixen per cada curs escolar, es determinaran en funció de 
la confirmació de la continuïtat de les places ocupades en el curs vigent.  
 



Un cop finalitzat el procés de matriculació, si el nombre de sol.licituds és superior 
al nombre de vacants, s´aplicarà un procés de barematge d´acord amb els criteris 
que a continuació s´exposen. 
 
Els infants que no hagin obtingut plaça, passaran a formar part d´una llista 
d´espera, en l´ordre  establert pel barem i sorteig. Si es produeixen vacants 
durant el procés de matrícula o al llarg del curs escolar s´oferirà la plaça seguint 
l´ordre d´aquesta llista baremada. 
 
 ADMISSIÓ D´ALUMNAT 
 
   CRITERIS 
 

En el cas que les sol.licituds superin l´oferta pel curs escolar, s´aplicarà el 
baramatge d´acord amb els criteris següents: 
 
 

1. Residir a les Masies de Voltregà amb els pares o tutors 
legals. 

60 punts. 

2. Residir al Voltreganès amb els pares o tutors legals 50 punts. 

3. Treball dels pares dins el municipi de les Masies de 
Voltregà. 

15 punts. 

4. Tenir germans al centre en el curs en què es fa la 
preinscripció. 

15 punts. 

5. Família nombrosa. 15 punts. 

6. Beneficiari de la renta mínima d´inserció. 10 punts. 

7. Discapacitat de l´alumne/a, pare, mare o germà/a. 10 punts. 

 
 
 Tots els aspectes referents a aquests  criteris, s´hauran de justificar 
mitjançant informes o la documentació pertinent. 
 
 Aquests criteris podran variar anualment al tenir l´Ajuntament les 
competències per fer-ho, prèvia aprovació. 
 
 Un cop aplicats els criteris d´admissió després del període de matriculació, 
es procedirà  a la publicació de la llista d´admissions definitiva i de l´adjudicació 
de les places. 
 
 Aquelles  sol.licituds que no hagin pogut adquirir una plaça, passaran a 
formar part d´una llista d´espera. Els criteris que regiran l´entrada dels alumnes 
que figurin a la llista d´espera, seran els mateixos que els dels criteris d´admissió. 
 
 Al llarg del curs escolar (fora del període establert) i en el cas de no 
comptar amb una llista d´espera, s´adjudicaran les places vacants per ordre de 
sol.licitud. 
Si per una plaça del mateix grup d´edat coincideixen vàries famílies 
simultàniament, el procediment serà el següent: 
 



- Entre la sol.licitud d´un infant de les Masies de Voltregà, i el d´un altre 
Municipi, preval el primer. 

- Si els dos infants són del Municipi ( Masies de Voltregà), s´aplicaran els 
mateixos barems de la preinscripció. En cas d´empat es procedirà al 
sorteig de la plaça. 
 
 

 
 
 QUOTES 

 
 
La quota del servei d´escolarització, la del servei de menjador... així com d´altres 

que puguin derivar-se del servei d´Escola Bressol quedaran fixades com a taxes 
municipals. L´Ajuntament de les Masies de Voltregà com a òrgan titular i responsable 
de la gestió directa del centre, establirà el cost del servei i  cada curs escolar en farà la 
deguda publicitat a les famílies a través dels mitjans que consideri. 
 
 
 NORMATIVA DEL COBRAMENT DE LES QUOTES 
 

 Els rebuts seran mensuals i es domiciliaran al compte bancari proporcionat per 
les famílies. 

 En cas de quotes no abonades, el primer rebut impagat implicarà un avís a la 
família per tal que aboni l´import dins un termini. En el cas de no pagar la quota 
en el termini pactat, s´emprendran les mesures legals corresponents. 

 La no assistència injustificada durant dos mesos podrà ocasionar la baixa del 
centre. En aquest cas, no es retornarà l’import de les quotes abonades pel temps 
de la no assistència. 

 El fet d’estar matriculat, inclou el pagament d’onze mensualitats. Cal tenir present 
que el fet de fer vacances no es considera motiu suficient per donar de baixa. En 
el cas de no assistir a l´Escola durant el mes de Juliol, s´haurà d´abonar 
igualment la mensualitat corresponent. 

 Qualsevol baixa voluntària d´un infant, produïda al llarg del curs, s´haurà de 
comunicar a la Direcció del centre mitjançant la documentació requerida i 
sempre, amb 15 dies d´antelació. 

 En el cas de no assistir a l’escola més de dues setmanes consecutives, es 
descomptarà la part proporcional de les quotes extres (com és el dinar i el 
berenar). No es retornarà la part del servei matí. 

 Pels infants que vulguin matricular-se al llarg del curs escolar, s´iniciarà 
l´escolarització a inicis de mes. Per aquells casos excepcionals, que s´hagin 
d´incorporar fora d´inici de mes, se´ls cobrarà la quota mensual amb totalitat i 
amb la relació proporcional d´àpat 

 Per facilitar l´organització interna del centre, es demanarà estabilitat pel que fa a 
la continuïtat de la franja horària d´ús del servei, seleccionada per les famílies. 
L´opció de l´horari sol.licitat a la matricula, serà la quota que s´aplicarà al llarg 
de tot el curs escolar. Excepcionalment només es podrà modificar la quota, de 
manera justificada i presentant la documentació requerida. 

 El pagament de la matricula és obligatori i es farà efectiu el mes de Setembre de 
cada curs escolar. La matrícula garantirà la reserva de plaça pel curs escolar. 
Els alumnes que es matriculin a partir del maig ( no inclòs), la matricula pagada 
serà vàlida pel curs vinent. 

 L’import de la matrícula no serà retornable en cap cas. 



 Els alumnes que efectuïn una reserva de plaça (i que per tant, encara no 
assisteixin a l’escola) hauran de pagar mensualment el 50 % de la quota 
corresponent a l’horari escollit.  No es cobraran els àpats. 

 La quota de material es cobrarà mensualment, encara que el nen no assisteixi a 
l’escola. 

 En cas de més d’un germà a l’escola s’aplicarà un 25 % de descompte al germà 
gran. 

 A les famílies nombroses i famílies monoparentals s’aplicarà un descompte del 
20 % en la quota. 

 En el cas de complir amb els dos punts anteriors, s´aplicarà només un dels 
descomptes, concretament el més elevat ( germà escolaritzat). 

 En el cas que un nen es quedi una hora esporàdica o menys, es cobrarà la fracció 
d’una hora. 

 El menú d’1 i 2 anys té un preu únic, independentment de si és sencer o triturat. 

 Els nens que fan horari de matins podran assistir a les festes que celebrem a les 
tardes sense cap cost extra. 

 Les sortides pedagògiques es pagaran a part de la quota i a través de l´entitat 
bancària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 
PERSONAL EDUCADOR 
 

El nombre i titulació del personal educador s´adequa als requeriments de la 
legislació vigent. Tot el personal educador que exerceix la docència disposa de la 
titulació de Mestre en Educació Infantil o de Tècnic en Educació Infantil. 
 
REUNIONS D´EQUIP 
 
 
El claustre amb l´Equip de Mestres es portarà a terme quinzenalment per tractar els 
temes següents: 

- Programar i coordinar les diferents activitats del centre, revisar el Projecte 
Educatiu de centre, les programacions i vetllar pel  compliment d´allò que està 
establert. 

- Posar en comú estratègies, incidències, iniciatives i propostes en relació a les 
activitats educatives programades. 

 
 
 
ORGANIGRAMA 
 

La direcció de l’escola, porta a terme la coordinació pedagògica, així com la 
gestió interna del centre i del personal. 
Pel que fa a la resta d´equip, cada mestra/tutora és responsable del seu grup d’alumnes. 
La tasca del personal de reforç ( TEI) consisteix en el suport als  diferents grups en 
moments puntuals de l´activitat escolar. 
 
 
Ràtios 
 
Pel que fa a les ràtios d´ alumnes per grup, es compleix la que s´estableix a la normativa 
aplicable al primer cicle d´Educació Infantil relativa al nombre d´alumnes per unitat 
escolar: 
 
 

- Grup d´infants menors d´1 any: 8 alumnes. 

- Grup d´infants d´un a dos anys: 13 alumnes. 

- Grup d´infants de dos a tres anys: 20 alumnes. 
 

 
 
CALENDARI 

 
El calendari escolar s´adequarà al calendari laboral anual fixat pel Departament de 

Treball i al calendari aprovat pel Departament d´Educació. 
També es consideraran les festes locals determinades per l´Ajuntament i les 

recomanacions del Consell Escolar pel que fa als dies de lliure disposició. Aquest 
calendari es comunicarà a les famílies a l´inici del curs i s´actualitzarà anualment. 

 
 



 
HORARIS 
 
El centre ofereix un marge de flexibilitat horària que cal respectar. L’horari lectiu  

és de 9:00h a 17.00 h. 
 
L´Escola ofereix diferents possibilitats d´horari: 

- Horari intensiu: 9.00 a 17.00h 

- Horari reduït: 9.00 a 13.00h ( possibilitat de sortir a les 12.00 sense dinar) 

- Horari matí llarg: 9.00 a 15.00h 

- Horari fragmentat: 9.00 a 12.00 i 15.00 a 17.00h. 

- Horari tarda: 13.00 a 17.00h. 

- L´Escola també ofereix sota demanda i amb un mínim de 6 alumnes, el Servei de 
matí addicional de les 8.00 a les 9.00h o de les 8.30h a les 9.00h. 

- Cal remarcar que els alumnes no podran ésser recollits per persones desconegudes 
per l’educadora, a no ser que els pares (o acompanyants habituals de l’infant) hagin 
avisat amb antelació suficient, autoritzant a una determinada persona la recollida 
del nen/a. 
 

MENJADOR 
 
L´ utilització del servei de menjador és voluntària i implica l´acceptació de les seves 

condicions. 
 

L´escola disposa de cuina pròpia que garanteix l´equilibri dietètic a través de la 
revisió i l´assessorament periòdic dels organismes sanitaris locals. ( Àrea de pediatria 
del CAP de SHV) 
 
A partir del Projecte de menjador, potenciem que els infants participin activament fins 
arribar a ser autònoms per menjar sols, tot respectant el ritme personal. 
Les mestres són presents i acompanyen en el procés d´adquisició dels hàbits 
d´alimentació i de descans. 
L´horari de menjador comprèn de 11.30 a 12.30. L´escola oferirà un servei de menjador 
adequant els àpats a les etapes en les quals es troben els alumnes 
Es donarà dieta astringent o laxant als nens que ho requereixin. Ens adaptem a les 
necessitats dels alumnes en el moment de preparar dietes especials (intolerància al 
gluten, a la lactosa ...) 
El menú està detallat al plafó de l’entrada al centre. Cada mes, farem a arribar el menú 
a les famílies via mail. 
 
 
 
 
 
 
Concretament, l´horari dels àpats serà: 
 
LACTANTS : Dinar a partir de les 11:30 
                      Berenar a partir de les 15:00 
 
1 ANY I 2 ANYS: Dinar a partir de les 12:00 
                            Berenar a partir de 15:30 
 
 



VESTUARI 
 
La roba que es porta  a l´escola ha de ser còmoda. Cal evitar cremalleres, botons, peces 
amb tirants... per facilitar el canvi de bolquers i més endavant l´autonomia en el control 
d´esfínters. 
A les bates, peces d´abrigar, llençols etc..... cal cosir-hi una beta per identificar les 
pertinences dels alumnes. 
Per motius de seguretat és recomanable evitar peces petites que els infants es puguin 
posar a la boca, nas o orelles, amb el conseqüent perill. 
Les educadores no es podran fer responsables de la pèrdua de cap objecte de valor que 
porti l´infant al centre ( arracades etc...) 
 
 
PROGRAMA PEDAGÒGIC 
 
OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA 
 
Objectius educatius: 
 

L’objectiu principal de l’escola bressol és acollir els infants en la seva primera etapa 
escolar i garantir una acció educativa d’acord als continguts curriculars prescriptius del 
primer cicle d’educació infantil i que permeti cobrir les necessitats afectives, emocionals, 
d’alimentació, d’higiene i de descans, així com la seva maduració i un desenvolupament 
de les seves capacitats, mitjançant el joc, l’experimentació, el moviment corporal, 
l’expressió dels diferents llenguatges (verbal, musical, plàstic...) fomentant la seva 
iniciativa i la seva creativitat. 

Aquest procés d’aprenentatge es farà  amb la màxima col·laboració de les famílies. 
Al projecte educatiu de centre es defineixen els trets d’identitat i els objectius 

educatius del servei del centre. 
Les concrecions de l’acció educativa vindran definides al Pla anual de centre i a 

les programacions d’aula dels cursos escolars. 
Aquesta documentació serà elaborada i revisada per l’equip docent (i aprovada pel 

Consell Escolar). 
L’avaluació de  l’acció educativa es farà mitjançant la memòria del curs. 
 

 
METODOLOGIA I FUNCIONAMENT 
 

La línia pedagògica basa l’aprenentatge en l’experimentació, la vivència i 
especialment en el joc, sempre respectant el ritme de cada infant. 

L’escola considera indispensable el treball conjunt amb la família, ja que en cap 
cas l’escola substitueix a la família, sinó que n´és un complement. 

 
 
 
 
REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES 
 
Es convocarà a totes les famílies a una reunió de grup a començament de curs ( principis 
d´Octubre) per  explicar els objectius educatius i la programació general del centre.  

En portar i/o recollir el nen, els pares podran intercanviar algunes impressions 
amb les educadores, amb la finalitat de tenir un contacte directe que permeti una 
continuïtat entre el món familiar i el món escolar. 



Al llarg del curs escolar es portaran a terme dues entrevistes amb la família, tot i que els 
pares, responsables o tutors podran concertar amb antelació entrevistes amb 
l’educadora corresponent quan hi hagi un motiu que ho faci necessari. 
 
INFORMES 
 

En acabar el curs, cada educadora farà un informe valorant el procés evolutiu de 
cada nen o nena. Aquest informe anirà recolzat de l´entrevista amb els pares per tal 
d’explicar i valorar conjuntament els aspectes més rellevants en l’evolució del seu fill o 
filla i el contingut d’aquest informe. 
Una còpia d’aquest informe romandrà a l’escola juntament amb l’historial de l´infant  i el 
seu expedient. 
 
 
PROCÉS D´INCORPORACIÓ AL CENTRE 
 

El procés d´incorporació d´alumnes al centre s´inicia amb la presentació de la 
sol.licitud que es fa directament al centre. 
Durant aquest període es programen un seguit d´actuacions per garantir que les famílies 
coneguin el centre i el projecte:Jornada de portes obertes, visites guiades al centre…. 
 

ADAPTACIÓ DELS NENS I NENES NOUS 

Període d’adaptació: 
 
Pels alumnes de nova incorporació al centre, l’escola marcarà una adaptació 
esglaonada i progressiva durant les primeres dues setmanes del curs, la qual sempre 
es pot allargar segons l’actitud del nen/a o les demandes dels pares. 
L’entrada a l’escola representa per la majoria d’infants la primera separació del nucli 
familiar i això pot ser motiu d’angoixa tant per ells com per les famílies. 
És per això i per aconseguir una bona adaptació que seria convenient tenir presents les 
següents qüestions: 

- Durant els primers dies es pot fer un horari curt i una assistència continuada. 
- Els pares procuraran acompanyar als nens i nenes sense presses. 
- També haurien de fer els mínims canvis possibles a casa (dormir, alimentació...). 

 
 

 
Adaptació dels infants 
 

El primer dia, el nen/a i el pare o la mare, romanen a l’aula durant 1/2 hora, 
aproximadament, i se’n van els dos. 

El segon dia, també continuem amb el suport dels pares durant 1/2 hora, però 
s´intenta anar fent el traspàs cap a l´Educadora. 

El tercer dia, els pares entren a l’aula amb l’infant, però ja e fa el traspàs a 
l´Educadora, de manera que els pares deixen a l´infant sol, durant unes 2 o 3 hores.... 
Progressivament i en funció de la resposta adaptativa de cada infant, es va assolint la 
totalitat de l´horari. 
 Cal dir que l´adaptació és totalment personalitzada de manera que aquestes 
indicacions són merament orientatives. Cada alumne seguirà el procés adaptat al seu 
ritme i a les seves necessitats. 
 
 
 
 



RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

S´entén la importància de la comunicació amb les famílies com la clau pel 
benestar dels infants i és per aquesta raó que potenciem els diferents canals que la fan 
possible: 

- Contacte quotidià al portar i recollir l’infant a l’escola. 
- Una reunió pedagògica sistemàtica a inici de curs escolar pe presentar la 

programació i els continguts que es treballaran. 
- Entrevistes personals mestra-família, per informar del seguiment de l´alumne. 
- Informes: un informe al final de curs en el qual la mestra del grup explicarà 

l’evolució de l’infant a l’escola. 
- Diversos canals d´informació com: l´App, el Bloc, el correu, l´Instagram etc........ 

 
 
 
DISPOSICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES 
 

 Intentem que els infants arribin a ser autònoms i aconseguir uns hàbits d´higiene 
saludables tot posant al seu abast el què necessiten. Els acompanyem en el seu procés 
de controlar esfínters, cadascú en el seu moment. 
 
 
El descans: Ajudem als infants a relaxar-se per adormir-se sols, a sentir satisfacció pel 
descans i adquirir hàbits de son saludables. 
 
L´hora de la migdiada és entre les 13.00 i 15.00h. 
 
 
CRITERIS DE LIMITACIÓ D´ENTRADA PER ALS NENS/ES AFECTATS DE 
MALALTIES TRANSMISSIBLES. 
 
 
Quan a l´escola hi arriba un infant amb una malaltia transmissible, exposa als altres el 
perill de contagi. Per tant, convé que no assisteixi a l´escola cap infant malalt. 
 

a) Es recomana no assistir al centre en cas de malaltia. Quan els infants tenen febre 
( a partir de 37,5 º) s´han de quedar a casa entre divuit i vint i quatre hores, per 
observar-ne l´evolució i consultar un pediatre/a. 

 
b) En el cas que un nen/a es posi malalt mentre és a l´escola, els educadors 

avisaran immediatament la família per tal que l´infant malalt no hagi de quedar-
se a l´escola més temps del necessari fins que la família el reculli. 

 
 
C)  No es donarà cap medicament a un nen/a sense autorització   i petició escrita dels 
pares, avalada amb el document de la prescripció facultativa. En el full d’autorització 
s’haurà de fer constar el nom del nen/a, el nom del medicament, la quantitat que se li ha 
de donar, l’hora que se l’ha de prendre, la durada del tractament i la conservació del 
medicament (a la nevera o temperatura ambient). 
 
D) La reincorporació a l’escola en el cas de determinades malalties d’un nen/a estarà 
sotmesa a l’emissió d’un informe del pediatre de la família o del metge que l’hagi atès 
durant la malaltia, acreditatiu de la seva total recuperació. En qualsevol cas caldrà 
respectar els períodes de baixa en les malalties següents, segons estableix la normativa 
sanitària: 



 
- VÒMITS o n’hagi tingut la nit anterior. 

- DIARREA LÍQUIDA, o amb sang o n’hagi tingut la nit anterior. 

- Tingui TOS intensa o que condicioni DESTRET RESPIRATORI (esforç per 

respirar) 

- ESTOMATITIS infecciosa o contagiosa (mal a la boca). 

- ERUPCIONS I ALTRES ALTERACIONS A LA PELL (exceptuant si duen 

l’informe del pediatre amb el diagnòstic indicant que no són contagioses). 

- CONJUNTIVITIS PURULENTA (lleganyes amb pus groc) fins a 2 dies després 

d’haver iniciat el tractament o Conjuntivitis aguda (s’objectiva com a “ull vermell”). 

- PARASITOSI INTESTINALS (cucs, lamblies) sense tractament. 

- MUGUET (mal blanc) fins a la curació. 

- PEDICULOSI (polls) fins a 2 dies després d’haver iniciat el tractament. 

- Tingui infestació per POLLS 

1. Els períodes orientatius de baixa en cas de les següents malalties seran: 

- ESCARLATINA: 7 dies des de l’inici de la medicació. 

- PARATODITIS (galteres): fins a la curació, mínim 9 dies. 

- HEPATITIS: fins a la normalització de les anàlisis. 

- RUBÈOLA: 4 dies des de l’inici de l’erupció. 

- VARICEL·LA: fins l’assecament total de les lesions. 

- XARAMPIÓ: 7 dies des de l’inici de l’erupció. 

Si en algun cas concret es vol modificar algunes d’aquestes normes, s’haurà 
de presentar un certificat mèdic per acceptar el nen/a a l’escola. 

 
 

 
 
ACTUACIONS EN CAS D´ACCIDENTS 

 
Si l’infant pateix un accident de poca gravetat, l’educadora li realitzarà la cura 

que cregui convenient i ho comunicarà als pares quan vinguin a recollir-lo. 
Si l’educadora creu que no serà suficient la cura que es pugui dispensar a 

l’accidentat a l’escola, aquesta ho comunicarà als pares, per tal que aquests el traslladin 
al centre mèdic més proper perquè es pugui atendre convenientment. 

Només en el cas que ni el pare, ni la mare o representants legal no puguin 
traslladar-lo al centre mèdic amb certa urgència serà una persona designada pel 
director/a el que ho farà a l’espera que arribin els progenitors i es facin càrrec de l’infant. 

 
 

PLA D´EMERGÈNCIA 
 

El Pla d´emergència és un document que defineix la seqüència d´actuacions que 
es desenvolupen per al control de les emergències, donant resposta a les preguntes: 
Què es farà? Qui ho farà? Quan? Com? On? El document es revisa anualment i les 



actuacions s´adeqüen en tot moment a la disponibilitat dels mitjans humans i materials 
existents en el conjunt del centre: Anualment: 
 
. S´informa les persones de l´equip del Pla d´emergència del servei. 
 
. Les persones de nova incorporació es formen en referència al pla. 
 
.Es realitza un simulacre d´emergència que permet incorporar millores i 
comprovar/recordar les actuacions necessàries que han de realitzar totes les persones 
en cas d´emergència. 
 
DRET D´ÚS D´IMATGE 
 
 La difusió d´imatge que facin identificables persones ha de comptar amb el 
consentiment de la persona afectada, llevat que tingui cobertura en el que estableix la 
Llei orgànica 1/1982, de protecció del dret d´honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, o una altra norma amb rang de llei. La direcció del centre és responsable 
únicament d´allò que es capti dins del recinte del centre. No és responsable de les 
captacions d´imatges obtingudes en espais públics externs al centre. En el cas de 
menors d´edat, cal el consentiment dels pares o dels tutors legals, per aquest motiu, les 
famílies signen en el moment de la matrícula, l´autorització de drets d´imatge dels seus 
fills/es. Si no existeix l´autorització familiar, les imatges d´aquests infants no es poden 
fer públiques o bé s´han de pixelar. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol 
moment. 
 
CONSELL ESCOLAR 
 
El consell escolar és l´òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre; funciona d´acord amb la normativa vigent, que n´especifica les funcions, 
composició i elecció i renovació de membres. Hi són representants els diferents sectors 
de la comunitat educativa: direcció, equip educatiu, famílies, Ajuntament de les Masies 
de Voltregà i PAS. 
En el cas del nostre centre la composició és la següent: 
 

- El /la director/a de la llar, que presideix. 

- Un representant de l´Ajuntament d eles Masies de Voltregà. 

- Dos representants del personal educador elegit entre ells pel mateix personal 

educador, un dels quals actua de secretari del consell. 

- Dos representants dels pares i les mares dels infants escollits entre els pares i 

les mares pels mateixos pares i mares. 

- Un representant del personal d´administració i serveis. 

El nomenament dels representants del sector de pares i mares dels infants, 
és per dos anys. Els de la resta de membres del Consell escolar és per quatre 
anys. 
 
Pel que fa a la renovació dels membres del consell, si es produeix una vacant 
quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit el membre que ha 
cessat ( tant pel que fa als representants del personal educador com de les 
famílies) es farà una crida entre les famílies de l´escola; si no sorgeix cap 
voluntari, la vacant romandrà sense cobrir fins a la propera renovació del 
Consell escolar. 
 



Les funcions del consell escolar en una llar d´infants són les següents: 
 
. Conèixer, analitzar i valorar els documents del marc de l´escola: el Projecte 
educatiu del centre ( PEC), LES Normes d´Organització i funcionament del 
centre i la Carta de compromís educatiu. 
Conèixer i valorar la programació general del centre per al curs escolar o pla 
de treball. 
. Vetllar pel compliment de les normes generals sobre l´administració 
d´infants a la llar. 
Conèixer la resolució de baixa d´alumnes i vetllar perquè s´atingui al 
Reglament regulador del servei. 
. Valorar el funcionament general del centre i proposar o suggerir mesures de 
millora d´acord amb la normativa general i les disposicions específiques 
vigents. 
. Ser informat dels canvis organitzatius de cada curs. 
. Proposar la realització d´activitats complementàries i/o extraescolars. 
. Atendre les demandes i millores suggerides per les famílies usuàries del 
servei. 
El consell escolar es reuneix com a mínim dues vegades durant el curs i 
també sempre que ho demani la meitat més un dels seus membres. 
 
 
 
 

LES FESTES A L’ESCOLA: 
 

A l’escola celebrem les festes tradicionals i populars. Algunes al matí amb els 
infants de manera interna i d’altres les celebrem amb les famílies a la tarda de 16.00 a 
17.00 h on tenim l’ajuda de l’AMPA. 
A finals de curs l’AMPA organitza la festa de fi de curs i totes les celebracions i activitats 
que consideri, al llarg del curs escolar. De la mateixa manera, l´Ampa gestiona la 
proposta d´extraescolars que s´ofereix a les famílies, valorant-me el seu funcionament i 
l´acceptació per part de la comunitat educativa. 
 
 
ELS ANIVERSARIS: 
 

Per celebrar els aniversaris dels infants de 0 a 2 anys ho celebrem amb tots els 
nens de la seva aula fent una festa amb globus, cantant cançons i posant-li la corona al 
nen/a que fa anys. 

A l’aula de 2-3 anys el dia del seu aniversari el nen/a és el/la protagonista de la 
festa i les tutores demanen la col·laboració de la família de l´infant, per portar a terme 
una activitat amb tots els companys. 

 
 

 
SORTIDES I ACTIVITATS  
 

Per raons de caire pedagògic i criteris metodològics escollits, l’escola té previst 
que cada curs es facin sortides pel Municipi i també a les afores.  
Les famílies han d’autoritzar aquestes activitats i sortides cada curs. L’infant que no en 
participi té la possibilitat de quedar-se a l´Escola.  

 



 
 
LLENGUA D´ÚS AL CENTRE 
 
 

Segons la llei de política lingüística, el català, com a llengua pròpia de Catalunya, 
ho és també de l´ensenyament en tots els nivells i modalitats educatives. El català, serà 
doncs, la llengua habitual en totes les activitats docents i administratives del centre, tant 
internes com de comunicació amb les famílies. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

     

     

  

     

 

  

  

 

   

     

     

     



 
 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Aquest document és el resultat del treball conjunt de l’Escola i les famílies, no només 
per complir la Llei d’Educació Catalana en el seu article núm. 20 sinó com una possibilitat 
de millora. Tal com diu aquesta Llei, els objectius que en aquesta Carta s’esmenen s’han 
d’assolir en un entorn de convivència i respecte. Però no volem que sigui cap obligació, 
ni que sigui una norma més: volem que sigui una eina per millorar la comunicació i per 
fomentar la participació de les famílies a la nostra escola. 
 
Creiem que la família és l’eix principal de la vida dels infants que acollim a l’Escola. Per 
aquesta raó ha de rebre el nostre suport, a la vegada que ha d’involucrar-se activament 
en la vida escolar dels seus fills i filles. 
 
Creiem que la comunicació entre l’Escola i la família és imprescindible per poder ajudar 
els infants en el seu desenvolupament harmònic en una etapa importantíssima com és 
l’etapa de 0 a 3 anys. Aquesta comunicació ha de ser fluïda , natural i d’acceptació 
mútua. És molt important que l’Escola informi a les famílies de tot el que es fa i de tot el 
que  passa, però la família també ha d’informar a l’Escola de tot allò que fa referència a 
l’infant que pugui ajudar-nos a entendre’l millor. 
 
COMPROMISOS 
 
Per part de l’Escola 
 

01. Fer respectar els drets reconeguts pels infants a la Convenció dels Drets dels 
Infants i vetllar pel seu compliment en l’àmbit escolar. 

02. Reconèixer cada infant coma a únic, i respectar la seva història personal. 
03. Respectar el ritme de cada infant. 
04. Tenir cura dels infants proporcionant-los les seves necessitats bàsiques – 

higiene, alimentació, son i joc- ajustades a la seva realitat. 
05. Acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament emocional, participar de 

les seves conquestes amb respecte, ajudar-los a gestionar els petits conflictes 
que puguin sorgir en el dia a dia i consolar-los quan calgui. 

06. Fomentar des de ben petits els hàbits d’higiene, d’alimentació i de vida 
saludable. 

07. Fomentar els hàbits de respecte envers el medi més proper i el medi ambient. 
08. Posar al seu abast l’entorn més proper a la seva realitat amb possibilitats 

d’experimentar, observar i manipular per si mateix. 
09. Valorar tots els llenguatges i totes les llegües de les famílies. 
10. Vetllar pels nens i nenes amb necessitats educatives especials, ajudar-los i 

facilitar-los a integrar-se a la vida de l’escola tot buscant l’assessorament dels 
especialistes. 

11. Respectar les conviccions familiars sempre que respectin els Drets de l’Infant. 
12. Transmetre a les famílies el nostre Projecte Educatiu i fer-les-en partícips, 
13. Fomentar la participació i la col·laboració de les famílies en la vida de l’escola- 

festes tradicionals i tallers amb pares i mares- com a aspectes fonamentals per 
al desenvolupament de les capacitats dels infants. 

14. Compartir amb les famílies tota la informació relacionada amb els seu fill o filla 
respectant sempre el dret a la seva intimitat com a infant i com a família. 

15. Mantenir una comunicació regular amb les famílies i atendre les peticions 
d’entrevistes que formuli cadascuna, facilitant en la mesura que sigui possible la 
conciliació de l’horari laboral de la família i el de l’Escola. 

16. Informar-los de les activitats que desenvolupin els infants a l’Escola. 



17. Ajudar i facilitar a l’AMPA la seva participació en la vida de l’Escola i tenir en 
compte les seves aportacions. 

18. Facilitar a les famílies la participació en el govern de l’Escola mitjançant la seva 
representació al Consell Escolar. 

19. Revisar i/o ampliar aquests compromisos i modificar-ne el contingut quan calgui. 
 
 
 
Per part de les famílies 
 

01. Fer respectar els drets reconeguts pels infants a la Convenció dels Drets dels 
Infants i vetllar pel seu compliment en l’àmbit escolar. 

02. Respectar el caràcter propi de l’Escola i les seves normes de funcionament i 
donar valor a la feina que s’hi fa. 

03. Compartir amb l’Escola aquelles vivències del nen o nena que puguin afectar la 
seva vida quotidiana. 

04. Treballar conjuntament amb l’Escola la resolució de conflictes  de la vida escolar 
i quotidiana que viuen els infants. 

05. Participar a les festes i activitats que es proposen des de l’Escola. 
06. Assistir a les entrevistes personals i reunions de caràcter pedagògic que 

organitza l’Escola dirigides als pares i mares. 
07. Utilitzar els canals de comunicació de l’Escola: els mestres, la direcció, el Consell 

Escolar, l’AMPA, etc. 
08. Col·laborar amb l’AMPA per facilitar la comunicació fluïda entre l’Escola i les 

famílies. 
09. Revisar i/o ampliar aquests compromisos i modificar-ne el contingut quan calgui. 

 
 
 

PUBLICITAT DEL PRESENT REGLAMENT 
 
La direcció del centre donarà publicitat del contingut d´aquest reglament als diferents 
sectors de la comunitat educativa en aquells aspectes que són del seu interès i 
competència. 
 
 
 
Revisat: 
(Febrer 2020) 
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