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1.INTRODUCCIÓ
Entenem el Reglament de Règim Interior com una eina que ha de servir
per a regular la vida interna del centre escolar i establir de forma
clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen
part de la comunitat escolar, plasmant les regles que obliguen a tots
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els que d'una manera o altra, participen en l'acte educatiu i
garanteixin al mateix temps els drets que igualment la legislació vigent
els atorgui. A més ha d'estructurar les normes tècniques, funcionals,
pedagògiques i administratives del centre i harmonitzar les postures
de tots els sectors que hi tenen incidència.
Aquest Reglament recull la normativa legal en vigor del Decret
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l'educació infantil i els requisits del centre. Aquest document pot
ésser revisable tenint en compte la realitat educativa del centre.
L'aplicació del present Reglament afecta a tots els integrants de la
comunitat escolar (nens/es, pares i mares, educadors/es, personal no
docent, Ajuntament i altres persones relacionades amb el centre).

El desenvolupament i aplicació d’aquest document es basarà ens els
següents principis :
- Assegurar l’ordre intern que permeti assolir, amb una major
plenitud, els objectius educatius.
- El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de
tolerància i respecte a: la llibertat, la personalitat, la ra a, el
sexe, la cultura i les conviccions de les famílies i els infants.
- El dret de tots els membres de la comunitat educativa a
intervenir en les decisions que els afectin mitjan ant els seus
representants.
- Autoavaluació i proposició d’esmenes a aquest Reglament intern
(RRI), segons com evolucioni la realitat escolar, per tal
d’adaptar-lo.
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1. NORMATIVA MARC D'APLICACIÓ
El Decret 282/2006, de 4 de juliol (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), pel
qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits del
centres estableix el nombre i qualificació dels professionals que hi
intervenen, el nombre màxim d'infants per grup, el procediment
de

creació

o

d'autorització

administrativa d'aquests centres, la partipació de la comunitat escola
r en el control i gestió del centre,

així com

la possibilitat de delegar determinades competències als ajuntaments.
El Decret 101/2010, de 3 d'agost (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010),
estableix l'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació
infantil.
La disposició addicional desena del Decret 102/2010, de 3 d’Agost,
d’autonomia

dels

centres

educatius

(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)

estableix que el Departament d’Ensenyament adaptarà progressivament
l’organització i el funcionament de les llars d’infants a l’exercici de
l’autonomia pedagògica d’organització i de gestió.

El Departament d’Ensenyament ha publicat unes Orientacions per al des
plegament del currículum 0-3 anys amb l’objectiu de

donar

compliment a la normativa, amb unes indicacions que
deixen

clar

el

caràcter plenament educatiu però adequat al nivell
evolutiu dels infants d’entre 0 i 3 anys.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
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seu

L’aplicació d’ aquest Reglament de règim intern (RRI) va dirigit als
següents membres de la comunitat escolar de la llar d’infants, la qual
esta formada per :
- Alumnat matriculat.
- Personal docent.
- Personal no docent: personal de cuina, de neteja i de
manteniment de les instal·lacions i altres professionals que
puguin intervenir.
- Pares i/o tutors dels infants (des del moment de la inscripció del
nen/a i fins a la seva baixa del centre).
- Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i
temporalment entrin dins la comunitat escolar.

El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici propi del centre.

3. ELS PRINCIPIS
L’Escola Bressol de Barcelona assumeix el caràcter plenament educatiu
de l’etapa d’Educació Infantil i, per tant, de les escoles bressol, tot
entenent que:

- L’escola bressol té en el seu eix l’infant competent, protagonista
actiu i amb curiositat i desitjos d’aprendre.
- L’escola bressol ha d’oferir a les nenes i als nens un conjunt
d’experiències educatives que promoguin el seu desenvolupament i
aprenentatge.
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- Per tal d’afavorir el desenvolupament
harmònic dels infants, l’escola col·labora amb les famílies en la
cura i l’educació dels seus fills i filles en un marc de cooperació i
participació.

- Els espais de l’escola bressol municipal estan preparats amb inte
ncionalitat educativa, amb
l’objectiu que els infants puguin desenvolupar les seves capacita
ts afectives, cognitives i de relació.

- A l’escola bressol es dóna valor educatiu a tots els moments i se
qüències d’activitats, fent
especial incidència en les situacions de la vida quotidiana i la cura
personal de l’infant.
Les relacions personals son un element fonamental en l’educació.
A partir del contacte
interpersonal l’infant incorpora els models i valors culturals i
adquireix les habilitats socials
necessàries per a desenvolupar-se com a membre de la societat.
Cada infant és atès de
manera individualitzada, valorant la seva història i el seu bagatg
e personal. La intervenció
personalitzada permet oferir a cadascú els reptes i els ajuts qu
e necessita.

4. LÍNIA PEDAGÓGICA
Aquest centre docent es caracteritza per ser una escola privada,
catòlica, progressiva, democràtica i catalana.
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L’escola és coeducativa, per tant, no discrimina cap infant pel que fa a
determinats mites, tabús, diferenciacions de rols entre home i dona, tot
i que es tindran en compte tots aquelles valors positius que de manera
separada s’han atribuït a l’un a l’altre.
L’escola ofereix als nens i nenes una educació globalitzadora en un
clima afectiu. Entenem l’educació com un procés global on intervenen
molts factors i valors transversals, pensats estratègicament per a
assolir els objectius marcats.
Totes les activitats, els espais ( tan físics com temporals) i els
materials

tenen

una

intencionalitat

educativa

i

són

moments

significatius a la vida de l’infant. De manera transversal i com a mètode
de treball global, a l’escola bressol apliquem l’experimentació i el joc
per tal d’afavorir la descoberta. El plantejament seqüencial de la
descoberta segueix les següents fases: observació, experimentació,
resultats i conclusions.
Per tal de desenvolupar una metodologia relacional es realitza el
treball en petits grups. Es dóna resposta a les necessitats individuals
de cada infant per tal de potenciar aquells factors que l’ajudin a
desenvolupar la seva pròpia identitat, la seva autoestima i la
consecució progressiva de l’autonomia.
El treball en equip garanteix la coherència i la globalitat de la tasca
educativa.

Drets i deures
Del personal de l’escola:

- Col·laborar amb la Direcció en l’elaboració del PEC, el PAC, i la
MAC.
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- Atendre i informar les famílies amb relació al desenvolupament
integral del seu fill/a.

- Atendre les necessitats físiques i fisiològiques i d’higiene dels
infants, introduint-los en la progressió d’adquisició dels hàbits.

- Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les
reunions i entrevistes amb els pares.
- Realitzar

tasques

educatives

destinades

a

aplicar

les

programacions i a introduir valors i actituds positives a cada
infant.

- Realitzar activitats de formació permanent.
- Complir amb l’exercici de les seves funcions docents.
- Assistir puntualment d’acord amb el seu horari.

- Realitzar una atenció personalitzada i de la diversitat dels
infants.

- Guardar el secret professional en tots aquells aspectes que ho
requereixin.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
A l’Escola Bressol Casa Sagrada Família s’acullen infants de 4 mesos a 3
anys i es distribueixen de la següent manera:
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- Els Estels: 8 infants
- Les Llunes; 13 infants
- Els sols: 20 infants.

Tot el personal de l’escola bressol participa en el desenvolupament
de les diferents funcions de l’escola.
- El respecte cap a les companyes serà imprescindible per la
nostra feina.
- S’han de valorar les idees de tothom.
- Tota falta de respecte serà penalitzada.
- Es fomentarà la comunicació entre tot el personal de l’escola
bressol. I més concretament:

5.1

ÒRGANS UNIPERSONALS

5.1.1

DIRECCIÓ

La directora de la escola bressol és la responsable del funcionament
del centre i hi ha de ser present almenys durant mitja jornada. La
persona que ocupi el càrrec de directora ha de desenvolupar
principalment les competències professionals següents:

- Dirigir i coordinar equips humans.
- Elaborar, completar i dirigir projectes educatius per als
infants.
- Gestionar i/o coordinar recursos materials, humans i funcionals.
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- Definir, d’acord amb les directrius polítiques marcades pel
Consell d’Administració, els objectius i el funcionament de
l’Escola Bressol, les condicions per les admissions d’infants i el
projecte pedagògic.
- Proporcionar

al

Consell

d’administració

relatives al funcionament

les

informacions

i ha de seguir les directrius

aprovades al Consell d’administració.

- Elaborar, acordar i fer el seguiment del pressupost d’acord amb
els criteris del Consell d’administració.

- Avaluar i proposar la formació del personal segons el seu lloc
de treball.
- Organitzar reunions de treball.

- Assegurar l’acompliment de les normes d’higiene i seguretat que
estableix la reglamentació per escoles bressol.

- Realitzar les tasques encomanades pels seus superiors.

- En cas de manca de personal, ha de vetllar per l’acompliment de
la ràtio establerta per la llei de guarderies, i si cal, ocuparà
temporalment el lloc d’educadora a l’aula.

- En cas d’absència, delegarà les funcions a la sots - directora.
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5.1.2

COORDINADORA

Són funcions específiques de la coordinadora pedagògica:
- Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular
del centre, tot procurant la col·laboració i participació de tots
els professors del claustre en els grups de treball.
- Vetllar

per

l’adequada

correlació

entre

el

procés

d’aprenentatge dels alumnes.
- Vetllar

per

l’elaboració

de

les

adequacions

curriculars

necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge
i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que
presentin necessitats educatives especials, tot procurant la
col·laboració i participació de tots els professors del claustre
en els grups de treball.
- Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels
alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals
de l’etapa i amb els generals i terminals de cada àrea o matèria,
juntament amb els caps de departament.
- Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació.
- Vetllar per l’adequada selecció dels llibres, del material
didàctic i complementari.
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- Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de
formació i reciclatge del professorat.
- Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la
directora

o

atribuïdes

per

disposicions

del

Departament

d’Ensenyament.

5.1.3

SECRETÀRIA

Són funcions específiques de la secretaria les següents:
- Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar
les actes de les reunions que celebrin.
- Tenir cura de les tasques administratives, atenent la seva
programació general i el calendari escolar.
- Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que
se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva.
Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres
juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost
del centre.
- Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del
procés de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint
la seva adequació a les disposicions vigents.
- Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin
complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.
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- Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar
la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els
documents oficials i custodiar-los.
- Confegir i mantenir l’inventari general del centre.
- Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les
seves instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les
indicacions de la directora i les disposicions vigents. Tenir cura
de la seva reparació, quan correspongui.
- Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a
l’adquisició, l’alienació i lloguer de béns i als contractes d’obres,
serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent.
- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la
directora

o

atribuïdes

per

disposicions

del

Departament

d’Ensenyament.

6. 2 ÒRGANS COL.LEGIATS
6.2.1

CLAUSTRE:

Són funcions del Claustre de professors:
- Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre.
- Informar

i

aportar

propostes

al

l’equip

directiu

sobre

l’organització i la programació general del centre, i per al
desenvolupament de les activitats escolars complementaries i de
les extraescolars.
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- Establir criteris per a l’elaboració del projecte curricular del
centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles
modificacions.
- Informar del nomenament dels professors-tutors.
- Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres
òrgans de coordinació.
- Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
- Promoure

iniciatives

en

l’àmbit

de

l’experimentació

i

la

investigació pedagògiques.
- Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i
del centre en general.
- Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre distribució
horària del pla d’estudis del centre, la utilització racional de
l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.
- Conèixer les candidatures a la direcció i els programes
presentats pels candidats.

6.2.2

EQUIP DIRECTIU

- Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.
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- Estudiar, i presentar al claustre propostes per fomentar i
possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat
educativa en la vida del centre.
- Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i
projectes del centre, i col·laborar en les avaluacions externes.
- Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que
afavoreixin les relacions entre els diferents col·lectius que
integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al
centre.
- Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució
coordinada de les decisions del claustre en l’àmbit de les
respectives competències.
- Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del
pressupost.
- Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que
inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte
lingüístic de centre, i altres projectes que en el seu moment
determini

la

Conselleria

d’Educació

i

Cultura,

com

també

elaborar la PGA i la memòria de final de curs, i vetllar-ne per la
correcta aplicació.
- Impulsar els plans de seguretat i emergència, responsabilitzarse de l’execució dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les
incidències.
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6.3

PERSONAL DOCENT:

S’entén com a personal educatiu responsable les persones que
desenvolupen tasques d’atenció directa als infants, i que programen
les activitats, n’asseguren el desenvolupament i en fan un seguiment.

Funcions generals:
- Complir la normativa general vigent i el reglament de règim
interior; respectar els drets dels usuaris i vetllar perquè els
serveis es prestin en condicions de seguretat i d’acord amb les
normes deontològiques.
- Atendre directament els infants, mitjan ant el desenvolupament
de les línies pedagògiques bàsiques i dels programes d’activitats,
així com participar en el seguiment dels infants.
- Assegurar l’acollida i el comiat dels infants segons es detalli al
reglament de règim interior.

- Controlar constantment els infants al seu càrrec i, en cas de no
ser-hi present, s’ha d’assegurar que allà on són hi ha personal
educatiu del centre i que es compleixen totes les condicions de
seguretat i vigilància.
- Lliurar directament l’Infant als pares, als tutors o als
guardadors, o a les persones expressament autoritzades davant
de la direcció, seguint les formalitats previstes al reglament de
règim interior. En cas contrari han de rebutjar el lliurament de
l’Infant.
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- Vigilar les àrees accessibles als infants que li siguin assignades,
tenint en compte que totes han d’estar degudament controlades.

- Vigilar els objectes que l’infant utilitza, tant els que pot
trobar a l’aula com els que ell mateix pot portar a la
guarderia, i se li ha de retirar qualsevol objecte que, a criteri
seu, pugui presentar un risc per a ell o per als altres infants.
- Alertar la direcció si detecta objectes que, per la funció o per
l’estat defectuós, poden ocasionar danys als infants.

- Desenvolupar

la

programació

pedagògica

d’acord

amb

l’aprovació de la direcció i en conformitat amb el pla pedagògic.
La programació es durà a terme amb unitats didàctiques
prèviament dissenyades per tot l’equip educatiu. Aquestes
programacions es temporalitzaran per trimestres tot tenint en
compte cada particularitat de cada classe.

- Col·laborar i coordinar les seves funcions amb el personal de
l’aula. Es reunirà una vegada per setmana amb les seves
educadores auxiliars per avaluar els infants, preparar la
setmana següent, comentar i/o reorientar protocols d’actuació
de les educadores de l’aula.

- Realitzar altres tasques que li siguin encomanades pels seus
superiors jeràrquics.
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- El personal educatiu responsable han de ser els tutors dels
alumnes en pràctiques que els hi siguin delegats des de direcció.

PERSONAL EDUCATIU AUXILIAR
Funcions generals:
- Complir la normativa general vigent i el reglament de règim
interior; respectar els drets dels usuaris i vetllar perquè els
serveis es prestin en condicions de seguretat i d’acord amb les
normes deontològiques.
- Col·laborar

en

l’atenció

directa

als

infants

sota

la

responsabilitat del personal educatiu responsable de l’aula on
estigui assignat l’infant.

- Col·laborar i donar suport al personal responsable i seguir les
seves instruccions.

- Atendre directament els infants, mitjan ant el desenvolupament
de les línies pedagògiques bàsiques i del programa d’activitats,
així com participar en el seguiment.
- Participar de forma activa en el que disposa el pla d’emergència.
• Assegurar l’acollida i el comiat dels infants segons es detalli
en aquest mateix document.

- Controlar constantment els infants al seu càrrec i, en cas de no
ser-hi present, s’ha d’assegurar que allà on són hi ha un adult
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acreditat i que es compleixen totes les condicions de seguretat i
de vigilància.

- Lliurar directament l'infant als pares, als tutors o als
guardadors o a les persones expressament autoritzades davant
de la direcció, seguint les formalitats previstes al reglament de
règim interior. En cas contrari han de rebutjar el lliurament de
l'infant.
- Vigilar les àrees accessibles als infants que li siguin assignades,
tenint en compte que totes han d’estar degudament controlades.

- Vigilar els objectes que l’infant utilitza, tant els que pot
trobar a l’aula com els que ell mateix pot portar a l’escola
bressol, i se li ha de retirar qualsevol objecte que, a criteri seu,
pugui presentar un risc per a ell o per als altres infants.

- Realitzar altres tasques que li siguin encomanades pels seus
superiors jeràrquics.

6.4

PERSONAL NO DOCENT

PERSONAL RESPONSABLE DE CUINA
Funcions generals:

- Preparar els menús dels infants en funció dels menús elaborats
per una dietista, seguint estrictament les normes d’higiene.
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- Seguir

estrictament

les

pautes

establertes

en

el

pla

d’autocontrol de la cuina.

- Saber resoldre qualsevol imprevist (dietes especials, manca de
subministrament).
- Proposar l’adquisició de productes per l’elaboració dels àpats i
de productes per la neteja.

- Avisar a direcció de qualsevol anomalia.

- Realitzar altres tasques que li siguin encomanades pels seus
superiors jeràrquics.

PERSONAL DE NETEJA
L’escola bressol té varies dones de neteja contractada a fi de
realitzar les tasques de neteja diàriament. Aquestes dones han de
complir amb el pla establert de neteja i ha de complir amb els
materials utilitzats que han de ser adequats al lloc de treball
revisant i tenint en compte que són infants; i no han de ser
agressius, nocius ni irritants amb els usuaris de l’escola bressol.

7. RECURSOS HUMANS
7.1 ALUMNES
Correspon a la direcció del centre garantir, en el seu àmbit d’actuació,
el correcte exercici i l’estricta observació del respecte pels drets i
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deures dels infants matriculats en el centre, així com la seva
adequació a les finalitats de l’activitat educativa.
El personal docent adoptarà les mesures preventives necessàries per
garantir

l’efectivitat

dels

drets

dels

infants

i

per

garantir

l’efectivitat dels drets de l’alumnat i per impedir la comissió de fets
contraris a les normes de convivència del centre. Tots els alumnes
tenen els mateixos drets, sense més distincions que aquelles que es
derivin de l’edat i dels aprenentatges d’acord amb el seu moment
evolutiu.

Drets
Seguint aquesta la línia exposada, els alumnes tenen dret a:

- La cobertura de les seves necessitats més bàsiques (d’higiene, de
salut, alimentació, afecte, seguretat, confian a, de descans).
- Una educació integral: l’educació ha de garantir la protecció de
la salut i el desenvolupament de les capacitats de l’infant en
totes les àrees d’aprenentatge.

- Un aprenentatge que respecti el moment evolutiu de cada infant i
potenciï el seu creixement harmònic en sintonia amb el seu moment
evolutiu.
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- Una educació que respecti els drets i llibertats fonamentals i en
l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis
democràtics de convivència.
- Una educació que contempli els trets culturals i d’identitat del
lloc on es troba.

- Una

educació

en

la

diversitat:

tenint

cura

del

màxim

desenvolupament del nen/a respectant en tot moment el seu
bagatge hereditari, cultural i social.

- Una educació no sexista: respectant en tot moment els trets
diferencials d’ambdós sexes en igualtat i per la igualtat, i
valorant les diferencies sense marginació i sense reproduir les
limitacions que els esquemes socials estableixen.
- Una

educació

basada

en

la

solidaritat

entre

pobles,

la

cooperació i la pau.

- Un aprenentatge significatiu a partir de la pròpia experimentació;
posant especial atenció en la vivència de tots els aprenentatges.

- Un ambient de convivència que fomenti el respecte entre els
companys.
- A formar part d’un grup classe en funció del seu moment
evolutiu. En l’inici de l’oferta educativa del centre els grups es
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formaran segons l’edat per any de naixement, tot i així
s’estudiaran els grups tenint en compte la data de naixement i el
moment evolutiu del nen/a, es poden donar casos en que l’any de
naixement d’un nen no coincideixi amb l’any de naixement de la
majoria del seu grup-classe, tot i trobar-se en un moment
evolutiu semblant. Les successives incorporacions es faran
segons les vacants que tingui el centre i és regiran pels mateixos
criteris.

- A formar part d’un grup-classe de referència, a càrrec d’un
tutor docent. La pertinen a a aquest serà estable durant
almenys un any. No obstant es podrà proposar un canvi sempre
que les famílies estiguin d’acord i no vagi en contra de les
necessitats i el desenvolupament harmònic de l’infant.

- A no restar al centre més hores de les que li convingui tenint en
compte la seva adaptació a l’aula i el seu moment evolutiu. En
aquest cas pares i educadors estan sotmesos al compliment de la
normativa del centre pel que fa als horaris màxims d’estada.

- A rebre una atesa més personalitzada en cas que es requereixi
una intervenció per refor ar actituds i aprenentatges.

- A ser adre ats als òrgans pertinents en cas que el personal del
centre detecti anomalies o mancances de tipus familiar o
socioculturals.
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- En cas que la direcció; previ acord amb el claustre i en
consonància amb el CDIAP, els Serveis Socials, el Centre d’Atenció
Primària (CAP), i/o òrgans competents que s’escaiguin, considerin
necessari que un infant resti un any més a l’escola bressol; es
demanarà autorització a la direcció i en els serveis oportuns
mitjan ant informe del cas i es farà allò que disposa en l’Ordre
de 25 d’agost de 1994, per la qual s’estableix el procediment per
a l’autorització de modificacions d’element prescriptius del
currículum de l’etapa d’educació infantil i de l’etapa d’educació
primària DOG:num 1947 de 14.9.1994.

Deures
- Realitzar amb responsabilitat les activitats escolars.
- Participar en la mesura que ho permeti la seva edat, en la vida
escolar i en l’organització del centre.

- Mostrar interès i atendre les activitats i orientacions fetes per
la mestre o tutor.

- Respectar les normes de convivència establertes en el present
reglament.
- Assistir a classe amb regularitat i amb puntualitat.

Admissió d’alumnes
Informació a pares mares i/o tutors:
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Durant el període de pre-inscripció i, posteriorment, sempre que
alguna família ho demani, el centre oferirà la informació necessària a
pares, mares i/o tutors sobre:
- L’horari del centre i els serveis complementaris que ofereix.
- La línia pedagògica del centre.
- El calendari escolar respecte a les vacances escolars. Sense
determinar encara els dies festius del curs.

- El procediment pel període d’adaptació dels infants.

- Les quotes i el sistema de pagament de l’escola.

Matriculació
La matriculació dels alumnes es farà d’acord amb les normes dictades
pel Departament d’Ensenyament com es fa a cada curs escolar.
L’òrgan competent per a supervisar tot el procés de matriculació i
admissió d’alumnes serà la Comissió d’Escolarització del Departament
d’Ensenyament.
Formarà part de la comissió de matriculació:
- La direcció del centre
- Les mestres del centre

A tots els pares/mares que vulguin matricular els seus fills al centre
se’ls donarà àmplia informació sobre les característiques especifiques
del centre.
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No es considerarà plenament formalitzada la matrícula fins que no
s’hagi aportat la documentació exigida per la normativa a més a més de
les següents demandes que es faci des de centre com:

- Full de dades sobre l’infant elaborat pel centre.
- Quatre fotografies de DNI.
- Fitxa mèdica amb còpia de la cartilla de la Seguretat Social.
- Full de vacunacions.
- Full d’autoritzacions.

7.2

PARES I MARES

- Estar representats en els òrgans col·legiats que estableix la
normativa vigent.
- Ser atesos per qualsevol membre de l’escola.

- Rebre informació sobre el calendari, horari i activitats.
- Rebre informació sobre el seu fill/a sobre el seu procés
d’aprenentatge a l’escola, mitjan ant reunions informatives,
entrevistes, agenda personal i contacte directe diari amb
l’educadora.

- Transmetre qualsevol informació rellevant del seu infant
necessària per la correcta atenció i cura.
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- Sol·licitar entrevista amb l’educadora i/o directora sempre que
ho creguin convenient.

- Col·laborar amb el personal educatiu en qualsevol aspecte
relacionat amb el seu fill/a.

- Respectar la normativa de l’escola.

- Complir les obligacions establertes com a condició d’usuaris.
- Abonar les quotes mensuals i dels serveis extres.
- No portar l’infant a l’escola en el cas que pateixi alguna
malaltia contagiosa, mostri febre o n’hagi tingut durant la nit.

- Dret a fer valer la seva representació legal de qualsevol
organisme públic.

Deures
- Assumir, conèixer i respectar el projecte educatiu de l’escola i el
seu RRI.
- Portar personalment la documentació i la informació sol·licitada
per la direcció, en el moment que l’alumne faci efectiu el seu
ingrés a l’ escola.
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- Presentar-se al centre quan sigui requerida la seva presencia
per un motiu justificat.
- Participar i col·laborar en les activitats escolar.

- Assabentar-se de informacions escrites, comunicacions, informes,
circulars, etc. Que els vinguin enviades.
- Mantenir un tracte correcte i unes relacions de col·laboració de
treball en equip amb el professorat, amb els alumnes i amb
altres pares i mares.

- Respectar els terminis establerts a l’hora de fer els pagaments
del material de classe, sortides, excursions, menjador...
- Respectar els horaris de visita establerts, llevat els casos
urgents, que s’hauran de sol·licitar prèviament.

- Proporcionar al seu fill el material necessari per a la
realització de les tasques escolars.

- Informar

a

l’equip

directiu

sobre

les

possibilitats

problemàtiques físiques o psíquiques del seu fill/a, per tal de
cercar de manera conjunta la solució més adient al respecte.

- Preocupar-se que el seu fill/a assisteix a classe i amb condicions
higièniques i de salut adequades.
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- Informar les absències del seu fill/a.

Jornada de portes obertes
Al llarg del curs escolar es destinaran uns dies per a què els pares i
mares puguin entrar al centre dins de la jornada escolar amb la idea
de donar a conèixer a les famílies algunes de les activitats realitzades
pels nens/es i gaudir alhora de moments de trobada de tota la
comunitat escolar.

Els dies establerts són:
- Castanyada
- Carnestoltes
- Final de curs

7 .3 PROFESSORAT
Els professionals que imparteixen el primer cicle d'educació infantil
han d'estar en possessió del títol de mestre especialista en educació
infantil o del títol del grau equivalent, o del de tècnic superior en
educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent,
acadèmicament i professionalment, a algun dels anteriors. El nombre
mínim de professionals en presència simultània, i la proporció respecte
les titulacions seran les assignades en l'article 11 del decret
282/2006, de 4 de juliol.

Tasques comuns del personal educador
Són tasques de tot aquell personal que efectua un treball a l’aula:
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- Elaborar material de treball per els continguts de classe.
- Preparar el material necessari per les activitats.

- Elaboració material comú (can oner, fitxes, ...)

- Manteniment material (arreglar joguines i/o contes, neteja
joguines,...).

Aquelles encomanades per la tutora, directora o el/la regidor/a
d’Educació, segons el cas.

Funcions del tutor d’aula
Les tutories de les aules, siguin o no compartides, les han de dur
persones amb la titulació pertinent, sense cap excepció.
Les funcions de la tutora d’aula seran les següents:

- Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i del moment
evolutiu en que es troben els alumnes.
- Programar i planificar els aprenentatges.
- Mantenir al dia la documentació referent a cada alumne i al curs
en general.
- Responsabilitzar-se de la vigilància dels nens de la seva classe
en totes les activitats que es desenvolupin al seu càrrec, dins i
fora de l’escola.
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- Responsabilitzar-se de l’educació dels nens/es de la seva aula,
tot portant a terme el Projecte Educatiu del Centre.

- Coordinar

la

coherència

de

les

activitats

d’ensenyament

aprenentatge i les activitats d’avaluació de tot el personal
docent que intervé en el procés d’educació del seu grup
d’alumnes. Tant pel que fa a personal docent del centre com a
altre personal d’altres entitats annexes.

- Vetllar perquè les famílies del seu grup d’infants compleixin la
normativa estipulada pel centre.

- Convocar d’acord amb el claustre a les famílies per a les
reunions de pares i mares i presidir els temes referents a la seva
aula. Responsabilitzar-se del seguiment i avaluació del seu grup
d’alumnes. Fent constància d’aquest seguiment per escrit al
primer trimestre (informe intern) i facilitant un informe escrit a
les famílies durant el curs (juny). Els informes es lliuraran a les
famílies mitjan ant una entrevista individual.

- Fer el seguiment de l’assistència dels infants i notificar-ho si
s’escau a la directora del centre.
- Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva
participació en les activitats de l’aula.

32

- Facilitar en tot moment espais d’aprenentatge segons el moment
evolutiu de cada infant i de la manera més personalitzada
possible. A partir d’una programació i una planificació acurada.
- Portar a terme l’observació i avaluació de l’infant. Pronunciantse sobre l’evolució del procés educatiu i l’assoliment de les
intencions que són al seu origen i no pas, sobre el grau d’èxit
aconseguit.

- Portar a terme el recull regular del seguiment de l’infant
durant el curs de manera organitzada; mitjan ant les pautes de
seguiment, llibreta d’anotacions o allò que determini el claustre.

- Facilitar la informació de cada nen/a al seu càrrec i del
funcionament del grup classe a la directora del centre.
- Informar a la directora del centre dels possibles casos de
nens/es que necessitin refor ar, o fer un seguiment de prevenció
d’algun aspecte educatiu en concret. La direcció es posarà en
contacte amb els professionals pertinents.

- Responsabilitzar-se de les sortides i entrades a l’aula i garantir
que pel que fa a la sortida els nens/es quedin en mans dels seus
responsables.
- Aquelles encomanades per la directora o el/la regidor/a
d’Educació.
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- L’exercici de les funcions de la tutora és coordinat per la
directora del centre qui programarà el pla d’acció tutorial
d’acord amb el projecte educatiu.

Dedicació exclusiva
L’horari de dedicació exclusiva serà decidit i aprovat pel claustre de
professors/es i proposat per la direcció.
Les mestres que per alguna raó no poden assistir a les tasques que
s’organitzen

durant

l’horari

exclusiu

han

de

comunicar-ho

i

justificar-ho com qualsevol altra hora lectiva.

Com cada any, surt publicat a la normativa vigent que les hores de
dedicació

s’utilitzaran

per

fer

els

claustres,

coordinacions,

avaluacions i altres tasques que es cregui convenient pel bon
funcionament del centre.

Permisos, absències i substitucions
Ens basarem principalment en la normativa vigent de cada curs que
envia el departament d’ensenyament.

- Quan una mestra s’absenti per malaltia, l’escola gestionarà una
substitució

oficial.

La

mestra

titular

presentarà

la

corresponent baixa.
- Si l’absència és curta durada l’equip directiu ho organitzarà de
la manera més adient prioritzant la substitució per part d’altres
mestres.
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- El centre si ho veu convenient podrà aportar ajudes de tipus
econòmic a fi de finan ar cursos de formació.

- En les suplències cal deixar la tasca de classe corresponent al
període d’absència preparada i programada.
- Qualsevol absència haurà de ser comunicada a direcció amb
antelació.

Drets del mestre
- A guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup
d’alumnes que li hagin estat encomanats.
- A no ser obligat a impartir l’ensenyament de religió, ni a ser
impedit a fer-ho als que estiguis disposats i capacitats per
impartir-la.

- A participar activament en la creació de la línia pedagògica de
l’escola.

- A disposar del material, instruments i equipament necessaris per
a impartir un ensenyament digne, per a la realització del PEC i de
la pròpia programació.
- A rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la
col·laboració dels pares per a la formació dels alumnes.
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- A convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera
individual o col·lectiva, per a parlar sobre temes relacionats
amb l’educació d’aquests.

- Al treball en condicions dignes
- A ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels
superiors, companys de feina, alumnes i familiars d’aquests.
- A rebre crítiques i suggeriments constructius, en presència de
l’interessat i en un to respectuós.
- A ser informat de la gestió del centre en el marc del Claustre de
Professors.

- A assistir a totes les reunions del Claustre de Professors amb
veu i vot.

- A assistir a totes les reunions que li corresponguin amb veu i
vot.
- A ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonal i
col·legiats del centre, d’acord amb la normativa vigent.

- A la lliure reunió, tant per a tractar assumptes laborals com
pedagògics, després d’haver-ho comunicat al Director/a.

Deures del mestre
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- Participar en les reunions del Claustre de professors, del cicle i
dels altres òrgans a què pertanyin, amb una predisposició per a
la cooperació, complint els acords que s’hi prenguin.
- Tenir 25 hores lectives setmanals en el curs o matèries
assignades, tenint en compte les seves especialitats, la seva
idoneïtat i, segons les possibilitats del Centre o bé les seves
necessitats.

- Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i
el calendari d’activitats establert en la programació anual de
centre.

- Tenir cura dels nens a l’hora del pati a qui li pertoqui.

- Controlar l’assistència dels seus alumnes a l’escola.

- Mantenir l’ordre de la classe i vetllar per la bona educació i
comportament dels alumnes.

- Realitzar

les

programacions

de

curs

i

desenvolupar-les

correctament.
- Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les
activitats aprovades a la Programació General de Centre.
- Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a
conèixer a la seva família el resultat de la mateixa, d’acord amb
el calendari establert.
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- Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus
alumnes.

- Entrevistar-se amb els pares sempre que aquests ho requereixin i
en l’horari establert per a aquestes entrevistes i mantenir amb
ells un clima de col·laboració per a l’educació dels seus fills.
- Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques.
- Autoavaluar periòdicament a la seva activitat com a docent.

- Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, actuant
en conseqüència quan aquestes es detectin.
- Fer les substitucions pertinents, segons el que estableix el pla
de substitucions.

- Afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en
el seu Projecte Educatiu.

- Respectar i fer respectar les directrius d’aquest Reglament de
Règim Intern.
- Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans
corresponents.
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- Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d’acord amb les
normes establertes en cada cas.
- Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió
dels seus alumnes.
- Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte
amb els alumnes, professors i pares.
- Les normes i els models de comportament que es proposen als
alumnes i l’organització que es dóna a la vida col·lectiva s’han
d’ajustar als valors que inspiren el funcionament del Centre.

7 .4 PERSONAL DE SUPORT I DE SERVEI
Funcions del personal de suport
El personal de suport, ajuda i coopera en la tasca educativa, vetllant
per

l’aplicació

del

Projecte

Educatiu

en

el

grup

d’infants

corresponent, respectant el moment evolutiu de cada infant així com
les diferències individuals. Així doncs, el personal de suport ha de ser
gent formada i capacitada per dur a terme aquesta tasca. El personal
de suport portarà a terme la seva tasca segons el que determini la
direcció del centre.
Seran les seves funcions:

- Donar suport a la classe o classes que li siguin assignades tot
respectant

el

Projecte Educatiu del

programació de l’aula.
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centre així com la

- Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva
participació en les activitats de l’aula.
- Aquelles encomanades per la tutora, directora o el/la regidor/a
d’Educació.
- L’exercici de les funcions del personal de suport és coordinat
per la tutora de l’aula, durant l’horari que resti donant suport
a la seva aula, i per la directora del centre qui programarà el
Pla d’Acció Tutorial d’acord amb el Projecte Educatiu.

- Si el personal de suport s’hagués de quedar a càrrec d’una aula,
el termini mínim i les condicions de responsabilitat seran
determinades per la direcció.

Personal de servei
Es considera personal de servei tot aquell/a que realitza una tasca no
docent.

Drets del personal de suport i de servei:
- Tindran dret a participar en la gestió del centre a través de la
direcció del centre.
- Tenen dret a reunir-se al centre en qüestions sindicals o
laborals fora de l’horari escolar.

- Tenen dret sobre la vida del centre.

Deures del personal de suport i de servei:
40

Seguir les directrius dels RRI i del pla anual de centre.

8. RECURSOS MATERIALS
8.1 MOBILIARI I MATERIAL
- L’equipament de l’escola bressol està integrat pel mobiliari, el
material pedagògic, didàctic , de cuina i sanitari.
- Aquest equipament consta en un inventari general del centre, la
tresoreria anirà registrant les altes i baixes i l’actualitzarà
periòdicament.

- La

directora

vetllarà

per

la

conservació,

manteniment

i

reparació de l’equipament i preveurà en l’elaboració del
pressupost les despeses corresponents pel manteniment, la
reposició i l’actualització de l’equipament didàctic.

Ús del telèfon
- Es podrà fer ús del telèfon de l’escola sempre que es doni una
necessitat i/o en cas d’urgència.
- Les persones alienes a l’escola que vulguin fer un ús puntual del
telèfon del centre hauran de demanar prèviament permís a la
directora.

- Durant el temps que el personal resti al centre en atenció
directa no es podrà fer ús dels telèfons mòbils, en altres
moments l’ús haurà de ser justificat.
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8.2

ESPAIS

Per motius de seguretat i de salut i a fi de mantenir l' escola bressol
en

òptimes

s'efectuen

condicions
diversos

higiènic-sanitàries,

treballs

que

es

de

manera

contracten

a

periòdica,
empreses

especialitzades. La direcció efectuarà la planificació anual d' aquests
treballs i únicament si és necessari, l’escola bressol romandrà
tancada. Amb motiu d'aquests treballs, s'avisarà els pares amb un
temps d' antelació suficient a fi que puguin fer-se càrrec de l'infant en
els dies que l'assenyalin.

Els espais de l’escola bressol s’han de mantenir nets i endre ats sempre
que sigui possible. Passaran per una desinfecció anyal per protocol
d’actuació del Pla de prevenció de plagues.

Seran flexibles, és a dir, es podran utilitzar per diferents funcions, es
podran distribuir de la forma més adequada per l’activitat del moment.

8.3

TEMPS

L’escola bressol té unes rutines a seguir més avall definides però
l’organització del temps sempre serà flexible i sempre en funció dels
infants, de les condicions ambientals, de personal o totes aquelles
fora de l’habitual.
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8.4

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAORDINÀRIES

La celebració de les festes tradicionals del país es faran segons marca
el nostre projecte pedagògic.
Sempre que sigui possible i es compleixin totes les mesures de seguretat

8.5

LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

El personal ha de realitzar formació continuada almenys una vegada a
l’any.
Per demanar subvenció de formació específica del lloc de treball,
haurà de donar el vist i plau la direcció. La formació es realitzarà en
horari laboral sempre que sigui possible, en cas que no fos així, les
hores emprades en formació es retornaran a un 25% més.

8.6

LA VIDA QUOTIDIANA

L’escola bressol té servei de permanència que obre a les 8:00h, i a les
9.00h s’inicia l’horari lectiu, això significa que a les 9:00h el personal
educatiu ha d’estar a la classe per rebre els infants. De 8 :00h a 9:30
és l’horari de rebuda dels infants. De 9:30h a 10:45 es faran els canvis
de bolquers pertinents i es durà a terme l’activitat pedagògica que
toqui. A les 10:45h els infants aniran al pati.
A les 11:30 es comen arà a preparar tots els nens/es per el dinar. De
12:00 a 12:30h es dinarà i es prepararà a tots els infants per anar a
dormir. De 12:30 a 14:30h és l’hora de al migdiada / descans. A les
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16’00h els nens berenen. De 16:00 a 17:00h hàbits d’higiene i cap al pati.
A partir de les 17:00h és servei de permanència fins 18:00h.

8.7 PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES
Els pares cada matí han de donar la màxima informació a les
educadores sobre l’estat de l’infant.
Han de ser puntuals tan a l’hora d’arribada com a l’hora de recollida
dels seus fills/es per tal de preservar les rutines dels infants i la
feina pedagògica de les educadores. El centre serà molt exigent en
l’acompliment d’aquesta mesura.
Han de vetllar perquè els seus fills/es vinguin nets i amb un bon estat
de salut a l’escola bressol. També han de complir les normes sociosanitàries establertes per l’escola bressol.

8.8 MATERIAL DEL CENTRE
Material pedagògic
- Tots els materials emprats per l’escola bressol hauran de
complir allò que estableixi la normativa vigent.
- Tot el material pedagògic està a disposició de tot el personal
educatiu.

- Cal vetllar per la conservació i manteniment de tot el material
de l’escola bressol.
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- Quan

calgui

demanar

material

pedagògic,

clar

omplir

el

formulari de demanda de material i justificar la comprar.

Material fungible
- Cada classe disposarà del material fungible necessari i aquest es
guardarà dins el magatzem adequat per aquesta finalitat.
- La sots direcció serà l’encarregada del material fungible i
vetllarà per la seva conservació, el seu bon ús i igualment, farà
la demanda de material quan ho cregui convenient.

- Se’n farà un ús útil i responsable, únicament per la feina
relacionada amb l’escola bressol.

- A l’hora de reciclar-lo, ho farem correctament i separant els
diferents materials.

Adquisició de material
- Qualsevol proposta sobre l’adquisició de material no fungible
haurà de presentar-se necessàriament al claustre, el qual
determinarà la seva viabilitat o no, segons el pressupost
aprovat per la direcció.
- Cada mestre és responsable de controlar el material al seu
càrrec i el material comunitari que utilitzi.
- Els tutors/es de nivell no poden sobrepassar la quantitat
estipulada.
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- Els diners sobrants de cada curs es destinaran a la compra de
material comú.

Inventari
- L’equip educatiu mantindrà actualitzat l’inventari general del
centre.
- Cada responsable de classe o dels diferents serveis del centre,
haurà de tenir al dia l’inventari del material no fungible cedit o
adquirit durant el curs.
- Els llibres i d’altre material imprès adre at a mestres que es
consideri interesant s’haurà de conservar en un lloc oportú.
- El

material

didàctic

fotocopiable

que

es

va

ampliant

i

organitzant cada curs escolar restarà a l’aula gran i tindrà
també una persona responsable del seu manteniment, ampliació i
control.
- Cada responsable haurà de lliurar en el mes de Juliol una còpia
de l’inventari.
- Els mestres que facin servir un material comú han de tornar-ho
al seu lloc el més aviat possible perquè els altres mestres el
puguin utilitzar.

Conservació i utilització
- Tot el material serà classificat.
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- Cada responsable vetllarà pel compliment de les normes
d’utilització i de control.
- Quan l’equip de mestres cregui necessari es confeccionarà una
estadística sobre el grau d’utilització de material per tal
d’establir-ne el bon ús i si cal modificar-lo o canviar-lo.

8.9 ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
Permisos, horaris, obligacions i responsabilitats
- Fora de l’horari escolar es podran utilitzar les instal·lacions
del centre sempre amb fins educatius.
- Aquelles persones que ho demanin hauran de comunicar-ho a
l’equip directiu.
- Per a qualsevol activitat que s’autoritzi hi haurà d’haver
necessàriament un responsable.
- Els organitzadors/es de l’activitat seran responsables de la
bona

utilització

del

centre

donant

compte

de

qualsevol

incidència i restituir el material deteriorat.

Espais d’ús comú
- Els espais o els serveis que s’hauran de regular mitjan ant
reglaments específics.
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- S’establirà per cada espai o servei d’ús comunitari una normativa
adequada a la seva funció que serà elaborada o actualitzada pel
responsable/es del servei i serà inclosa en la programació anual
de centre.

8.10 PLA DE EMERGÈNCIA
- Davant d’emergències de diferents tipus l’escola comptarà amb
un pla d’emergències ràpid del centre.
- El

pla

s’elaborarà

sota

l’assessorament

dels

serveis

de

protecció civil de l’Ajuntament de Barcelona.
- Cada curs escolar es faran dos simulacres d’emergència del
centre.

- Per a la correcta realització del pla, els simulacres es faran
sense que en cap cas el professorat conegui amb antelació la
data i l’hora de realització, així com el motiu del suposat
accident, de manera que s’arribi a un ràpid i exacte compliment de
les normes i també de la correcta elecció del recorregut de
sortida.
- A totes les dependències del centre es fixarà un plànol de
l’edifici en què consti el recorregut de sortida. Principal i
alternatiu, des del punt on es trobi l’alumne o el professorat,
com també el punt de concentració.
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- Els mestres, en escoltar la senyal sortiran en fila, sense perdre
cap mena de material ni córrer i en ordre de classe prèviament
establert, deixant les portes i les finestres tancades.
- L’objectiu d’aquesta pràctica serà ensinistrar i corregir hàbits
dels alumnes i dels mestres, tenint en compte en tot moment, els
condicionaments físics i ambientals de l’edifici on s’imparteixen les
classes.
- Són funcions de la coordinadora general (direcció):
a) Coordinar totes les operacions de control i vigilància,
com també assumir la responsabilitat total en cas
d’evacuació o de confinament.
b) Informar-se

del

focus

de

perill

i

actuar

en

conseqüència.
c) Avisar per telèfon als serveis d’emergència.
d) Procedir l’obertura de totes les sortides d’emergència.
e) Al costat del telèfon de gestió estarà destacat el
número de telèfon on s’ha de trucar i el missatge que
s’ha de transmetre.

- Són funcions de la coordinadora de planta:
a) Transmetre, vigilar i ajudar al compliment de les
instruccions

proporcionades

per

la

coordinadora

general i les contingudes en el pla d’emergència pel que
fa a la seva planta.
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b) Inspeccionar que en cas d’evacuació no es quedi cap
persona a la planta.

- Són funcions de les mestres:
a) Col·laborar en les mesures del centre i vigilar la
seguretat de l’aula.
b) Verificar el compliment de les ordres donades per la
coordinadora de planta.
c) Mantenir l’ordre durant l’evacuació o confinament dels
alumnes amb els que estigui impartint classe.
d) Mantenir als alumnes en el punt de concentració
designat.

- Prèviament als simulacres es donaran les instruccions que cal
tenir en compte en tot moment.

9. RECURSOS FUNCIONALS
9.1 ACTIVITATS ACADÈMIQUES
La programació general del centre serà elaborada cada curs escolar
per l’equip de mestres en el marc del projecte educatiu. Li correspon
al claustre, el que determinarà en el mes de Juny les orientacions
generals que hauran de considerar-se amb vista al curs següent.
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Les mestres planificaran d’acord a les indicacions del claustre, les
experiències

d’aprenentatge

que

realitzaran

els

alumnes.

La

programació de cada àrea i per a cada curs ha d’especificar els
objectius

específics

a

assolir,

els

continguts

i

les

activitats

corresponents, així com la seva temporització i avaluació.

Durant tot el curs es farà el seguiment de la programació, per tal de
rectificar errors i mancances, tot valorant el treball i els resultats
després de cada avaluació.

9.2

AVALUACIÓ

L’avaluació és l’anàlisi periòdica del procés d’ensenyament per tal de
verificar-ne la coherència i el grau d’eficàcia. Es farà abans de cada
període d’avaluació.

- Tipus d’avaluacions que es realitzen durant el curs escolar:
a) Avaluació inicial: Descobrirem i tindrem coneixement de
les condicions de cada alumne al inici de cada contingut
que s’incorpora en l’ensenyament de les diferents
matèries (coneixements previs).
b) Avaluació

formativa:

Tindrem

coneixement

dels

progressos de cada alumne, efectuats en els seus
aprenentatges i els condicionaments que hi intervenen.
c) Avaluació

sumativa:

La

mestra

coneixerà

d’assoliment dels objectius establerts.
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el

grau

L’avaluació serà contínua i global i els referents seran las capacitats
establertes per l’etapa a cadascuna de les àrees.
És important que l’avaluació es tingui en compte l’alumne com a
individu, és a dir, hem d’atendre la diversitat de cada alumne. S’ha de
tenir en compte els diferents ritmes d’aprenentatge i els diferents
graus d’assoliment dels objectius.

S’ha d’utilitzar tot tipus de recursos per avaluar: Treballs quotidians,
observació directa, etc. Per tal d’adquirir diferents coneixements de
l’alumne, també en situacions diferents.

Els responsables de l’avaluació són:

- El claustre, el qual té responsabilitats en les decisions de
caràcter general relatives a l’avaluació en el marc del PCC.
Prendrà les decisions sobre les activitats i els criteris
d’avaluació que després s’inclouran en el tercer nivell de
concreció.
-

El mestre, el qual integrarà l’avaluació com una activitat més de
la seva tasca educativa i es dotarà d’instruments per al registre
sistemàtic

de

les

observacions,

també

sistemàtiques

dels

progressos dels alumnes.
- Progressivament, l’escola unificarà els sistemes de registre dins
del marc de l’avaluació interna.
- La coordinadora és la responsable pedagògica del centre i
coordinadora del procés d’avaluació bimestral.
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- En la última instancia és la directora la responsable última de
les activitats del centre i qui revisa els documents oficials.

9.3 INFORMACIÓ A PARES I A MARES
S’entregarà un informe bimestral als pares i a les mares en l’etapa de
la llar d’infants. En el primer informe hi ha un apartat que emmarca el
període d’adaptació.

Els informes es revisaran cada tres anys i es faran les rectificacions
que es creguin oportunes.
Com ja s’especifica en el PEC, es faran reunions amb els pares i mares,
com a mínim una vegada a l’any i individuals, i sempre que sigui necessari.
Si hi ha una circumstància de tipus laboral o familiar greu que impedeixi
acudir a la reunió o entrevista el dia i hora establerta es procurarà
concertar de comú acord la reunió per un altre dia i hora.

Es prendran mesures oportunes per tal que l’assistència dels
pares/mares a les reunions de classe millorin cada curs escolar.
Les reunions generals de nivell de comen ament de curs seran
obligatòries i es faran durant la segona quinzena de Juny. El caràcter
de les reunions serà fonamentalment informatiu i s’intentarà també que
sigui for a participativa.

Els objectius principals d’aquestes reunions són:

- Informar de qüestions generals de l’escola.
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- Donar a conèixer els hàbits i les tècniques de treball i d’estudi
que cal adquirir i sobre els que cal incidir més.
- Donar

a

conèixer

els

objectius

pedagògics

del

nivell

corresponent.
- Informar sobre el funcionament i l’organització de la classe.
- Responsabilitats o càrrecs dels alumnes.
- Atenció a la diversitat.
- Propiciar i donar importància a les entrevistes individuals amb
els tutors.
- Obtenir recolzament en els criteris i les maneres de treball
mitjanant els pares i mares. Intentar aconseguir la màxima
participació dels pares i de les mares al centre demanant ajuda
per a preparar treballs als alumnes.

Al llarg de la setmana següent a la realització de la reunió, cada
tutora presentarà una avaluació de la reunió on consti la participació,
interès, incidències, temes que han captat més l’atenció, etc.

Durant el mes de Setembre se’ls enviarà als pares un petit dossier
informatiu on consten les informacions dels curs actual i d’altres de
caire més general. Aquest document tindrà un caràcter essencial dins
del procés d’informació adre ada a pares i a mares, donant que
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constitueix una guia de referència per a tot el curs escolar. Es
recordarà als pares i mares la necessitat de la seva conservació.

9.4

CALENDARI I HORARI ESCOLAR

El calendari escolar serà aprovat anualment per la direcció del
centre.
Horari del centre és de 9:00 a 12:00h i de 15:00 a 17:00h. Es defineix
com a horari escolar, l’horari propi d’activitats d’ensenyament i
aprenentatge i que inclou el temps d’esbarjo. Hi ha la possibilitat per
les famílies que ho requereixin, d’ampliar aquest horari amb uns serveis
complementaris:

- Una hora complementària: de matiners (8:00 a 9:00h) o tardes
(17:00 a 18:00h). El servei s’oferirà sempre i quan es compleixi el
que marca l’ordenan a fiscal reguladora dels servei. L’ús del
servei podrà ser esporàdic o fix.

9.5

RÀTIOS

Pel que fa al nombre de places, l’Escola Bressol és regirà per les
ràtios estipulades al DECRET 282/2006, de 4 de juliol:
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• Infants de 0 a 1 any (P0): 8
• Infants de 1 a 2 anys (P1): 13
• Infants de 2 a 3 anys (P2): 20

En tot cas, a nivell d’espais, es respectarà allò que disposa la
normativa vigent en referència als metros quadrats per infant. Es
poden establir criteris d’excepció sempre que això no comporti
sobrepassar les ràtios generals que marca la llei per a les llars
d’infants.

9.6

ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES

- L’assistència de l’alumnat al centre ha de ser regular.
- Els pares han de comunicar les absències dels seus fills/es, a
primera hora del matí, sempre que sigui possible, especificant el
motiu i la durada de l’absència.
- Les tutores del centre duran un control acurat de l’assistència
dels infants.
- En

cas

que

no

es

pugui

preveure,

ho

comunicaran

amb

posterioritat.
- En el cas d’absències de molta durada, o molt reiterades sense
justificació, s’intentarà establir contacte amb els pares, mares o
tutors legals per tal de comunicar-los la possible pèrdua de la
pla a que ocupa el seu fill/a al centre en cas que perduri
l’absència.
- En cas d’absència continuada i sense causa justificada durant un
mes, és requerirà a la família la justificació de l’absència. Si
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passat tres dies la família no justifica l’absència es tramitarà
automàticament la baixa de l’infant. Sense dret a que se’ls aboni
la quota corresponent, serà donat de baixa de l’escola, amb
independència de l’abonament o no de les corresponents
mensualitats.

9.7

PROCÉS D’ADAPTACIÓ

Per tal d’afavorir el procés d’adaptació de tots els alumnes que inicien
el curs escolar a l’escola, s’estableix un període d’adaptació que
consta de:

- Augmentar gradualment el temps d’assistència dels infants a
l’escola.
- Contemplar aquest període dins la programació de centre, per
tal que la intervenció educativa sigui la més adequada.

L’escola ofereix un servei i un horari adaptat a aquests condicionants
per a cada curs escolar que està contemplat en la Programació
General Anual de Centre. La direcció del centre, elaborarà un
document per informar les famílies del procés d’adaptació. Cada família
juntament amb la tutora, concretarà el període d’adaptació que més
convingui a cada infant.
9.8

ÚS DEL DRET A LA IMATGE

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de
la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, la
direcció del centre demanarà a l’inici de l’escolaritat el consentiment
als pares o als tutors legals per poder publicar fotografies vídeos o
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semblants, a internet o en qualsevol altre format, on apareguin els
seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

9.9

ACCIDENTS I INCIDENTS

L’educador que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar o
complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la
situació produïda amb els mitjans de què pugui disposar.

- Si l’infant pateix un accident lleu, les primeres cures les
realitzarà l’educador/a, previ avís i consentiment de la direcció
del centre.
- Si l’accident requereix una visita al centre mèdic per realitzar la
cura, l’educadora avisaran a la família.

9.10 ASPECTES MÈDICS
Fitxa de salut o la targeta sanitària
El primer dia d’escolarització els pares hauran de portar fotocopiat
la targeta sanitària de l’infant.

Alumnes amb malalties digestives o intoleràncies
El pare, mare o tutor legal haurà d'informar al tutor del seu infant
de qualsevol malaltia digestiva, intolerància, o al·lèrgia, per tal que
aquest prengui les mesures preventives oportunes. Caldrà presentar
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un certificat mèdic que especifiqui l’al·lèrgia, intolerància o malaltia i
com actuar. El servei de menjador adaptarà les dietes a aquests casos.

Farmaciola
A cada aula hi ha d'haver una farmaciola en un lloc visible, a l'abast
conegut del personal, tancada però no amb clau, no accessible als
alumnes, i pròxima a un punt d'aigua. També, a prop de cada farmaciola i
en un lloc visible, hi ha d'haver les instruccions bàsiques de primers
auxilis i de contingut de la farmaciola. Es determinarà entre les
educadores una responsable de farmaciola.

El contingut de les farmacioles serà:

- Gases estèrils, millor en bosses individuals
Sabó
- Caixa de tiretes
- Esparadrap
- Benes de diferents mides (de 5 cm, 7 cm i 10 cm).
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- Un termòmetre
- Tisores de punta rodona
- Pinces

- Antisèptic d’ús extern: povidona iodada

- Alcohol i/ o aigua oxigenada

- Sèrum fisiològic

- Un producte per alleujar la coïssor de les picades d’insectes.

- Guants d’un sol ús.

S’haurà de revisar periòdicament per tal de col·locar el material i
controlar-ne les dates de caducitat. Sempre s’ha de guardar el
contingut en el seu envàs original i amb el seu prospecte si en porta.

Administració de medicaments
Antibiòtics: Per poder administrar medicació antibiòtica als alumnes
cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del
metge o metgessa on consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del
medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a
legal haurà de signar una autorització perquè el personal de l'escola
administri

al

fill/a

la

medicació

prescrita,

sempre

imprescindible la seva administració en horari lectiu.
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que

sigui

Antitèrmics: Quan un infant tingui febre es trucarà als pares per
informar de l’estat de l’infant. L’escola bressol administrar un
antitèrmic amb el consentiment de la família.

10.

REGULACIÓ DE LA CONVIVÈCIA

10.1 PRINCIPIS GENERALS
- Tots els sectors de la comunitat educativa fomentaran la
convivència sempre dins d’un marc de llibertat i respecte mutus.
- Es respectaran en tot moment els drets dels altres i es
resoldran els problemes que sorgeixin en un ambient de diàleg,
procurant en tot moment arribar a solucions que evitin
qualsevol tipus de sanció.
- Es consideraran com a faltes els fets de conducta que surtin de
les pautes generals i bàsiques de la convivència.
- La gravetat de les faltes es determinarà no només per la falta
en

si

mateixa

sinó

atenent

a

l’edat,

el

coneixement,

la

responsabilitat, la intencionalitat i d’altres circumstàncies que
atenuïn o que agreugin l’acció impugnativa.

10.2 REFERENT AL PROFESSORAT
- L’incompliment per part del professorat docent o no docent, ja
sigui quant a la normativa d’aquest reglament com dels acords
presos pels òrgans col·legiats, s’elevarà proposta de sanció a
l’organisme pertinent en cada cas.
- El professorat queda sotmès al regalament de règim disciplinari.
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- El professorat tenen l’obligació de fer complir als alumnes les
normes de convivència, així com respectar-les i complir les seves.

10.3 REFERENT A L’ALUMNAT
- Els pares dels alumnes hauran de ser puntuals a les entrades. Si
arriben més tard hauran de justificar el retard o bé realitzar
una trucada telefònica per avisar.
- Les entrades i les sortides de l’edifici es faran en ordre.
- Les faltes d’assistència hauran de justificar-se.
- Es procurarà que el to de veu sigui normal.
- Es tindrà cura del material d’utilització col·lectiva, procurant
en tot moment conservar-lo en bon estat.
- Es respectaran les instal·lacions i el mobiliari de l’escola evitant
desperfectes ocasionals.
- Es respectaran els treballs i els jocs dels altres companys.
- Fora de les hores lectives, l’alumne no podrà estar dins de
l’edifici excepte en l’horari de servei de canguratge.
- En cas que un infant destorbi el normal funcionament de la
classe podrà ser portat per la mestra a una altra aula.
- L’infant haurà de respectar les indicacions de qualsevol
personal del centre.
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10.4 REFERENT AL PERSONAL ADSCRIT AL CENTRE/PERSONAL NO
DOCENT
El personal adscrit al centre i el personal no docent estarà sotmès
a la normativa disciplinària de l’estatut dels treballadors.

10.5 RÈGIM DISCIPLINARI
La determinació de la gravetat de la falta caldrà que sigui feta
considerant el grau amb que atempti contra les normes de
convivència i atenent de manera especifica l’edat, el coneixement, la
responsabilitat, la intenció i d’altres circumstancies que puguin
atenuar el sentit de l’acció.

En

qualsevol

cas,

les

sancions

no

seran

mai

humiliants

o

marginadors, sinó rehabilitadores.
Es procurarà que hi hagi una relació i una proporcionalitat entre la
falta produïda i la sanció que s’apliqui i que aquest atengui a la
reparació del dany que s’hagués produït.

El sistema de faltes i de mesures correctores o sancions està
regulat pel Decret 226/1997 del 17 d’Octubre.
Les faltes estaran classificades en dues categories:

a) Conductes contràries a les normes e convivència del centre
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b) Conductes greument perjudicials per a la convivència del
centre

a) Seran considerades conductes contràries a les normes de
convivència del centre:
- Les faltes justificades de puntualitat o d’assistència a la classe.
- Els actes d’incorrecció o de desconsideració amb els altres
membres de la comunitat educativa.
- Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de
les activitats del centre.
- Els actes d’indisciplina, les injúries o les ofenses contra membres
de la comunitat educativa.
- El

deteriorament

causat

de

manera

intencionada

de

les

alteri

normal

dependències del centre.
- Qualsevol

altre

incorrecció

que

el

desenvolupament de l’activitat escolar que no constitueixi falta.
- La manca de normes elementals d’higiene.

Les mesures correctores per a les conductes contràries a les normes
de convivència del centre són els següents:

- Amonestació oral
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- Compareixen a immediata davant del cap d’estudis o de la
directora del centre.
- Privació del temps d’esbarjo.
- Suspensió del dret a participar en una activitat immediata.

L’aplicació d’aquestes mesures correctores correspon a qualsevol
mestra del centre.

b) Es

consideraran

faltes

les

següents

conductes

greument

perjudicials per a la convivència del centre:
- Els actes greus d’indisciplina, d’injúries o d’ofenses contres
membres de la comunitat educativa.
- L’agressió física o mancances contra altres membres de la
comunitat educativa.
- La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i de la
falsificació o sostracció de documents i de material acadèmic.
- El deteriorament greu causat de manera intencionada de les
dependències del centre.
- Els

actes

injustificats

que

alterin

de

manera

greu

el

desenvolupament normal de les activitats del centre.
- Les actuacions i les incitacions perjudicials per a la salut i la
integritat personal dels membres de la comunitat educativa del
centre.
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- La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les
normes de convivència en el centre.

Les conductes que es descriuen a l’apartat a) només podran ser
objecte de sanció amb prèvia instrucció d’un expedient en els temes
previstos en aquest apartat. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu
de delicte o de falta penal es comunicarà per la directora del centre
al

ministeri

fiscal

i

a

la

delegació

territorial

d’ensenyament

corresponent. Això no és obstacle perquè continuï la tramitació de
l’expedient fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si s’escau.

La directora del centre és la persona competent per iniciar l’expedient
per pròpia iniciativa o la proposta de qualsevol membre de la
comunitat educativa. El procés d’inici d’un expedient està regulat en
els articles 42, 43, 44, 45 i 46 del Decret 226/1997 del 17 d’Octubre.

11. DISPOSICIONS FINALS
Implicació al reglament
- El present reglament obliga a tots els sectors de la comunitat
educativa

de

la

Escola

Bressol

Casa

Sagrada

Família

de

Vallvidrera a respectar-ho, a complir-ho i a fer-ho complir.
- Entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació
definitiva a l’efecte de constatació de la seva adequació a la
legalitat vigent.
- El present document podrà ser modificat, ampliat o revista quan
ho sol·liciti una tercera part dels membres de l’equip de mestres.

66

- De manera periòdica es farà una reunió extraordinària del
claustre de mestres per valorar pedagògicament l’aplicació del
present reglament.
- Una

còpia

secretària

d’aquest
del

reglament

centre

a

romandrà

disposició

de

dipositada

qualsevol

a

la

persona

reconeguda com a part implicada.
- Els cossos no previstos en el present reglament seran resolts
per l’equip de mestres i passaran de manera automàtica a
articular-se com a disposicions addicionals en aquest reglament.
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