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  Aprovació inicial: BOP 157, 04-07-1991 

 

 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE 

L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL LABORAL "VERGE DEL 

REMEI" DE CASTELLÓ DE RUGAT. 
 

 

 

 

 D'acord amb la potestat reglamentària i d'autoorganització reconeguda al municipi per la 

Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i pel Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2.568, de 28 de novembre de 1986). 

 

 L'Ajuntament en Ple aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Escola 

Infantil Municipal Laboral, el text del qual és el següent: 

 

 

 Article 1r.- El present reglament serà d'aplicació en l'àmbit de l'escola infantil. 

 

 

Del personal 

 

 Article 2n.- L'escola infantil és un servei municipal. 

 

 Article 3r.- L'escola infantil serà atesa per personal docent i no docent, al servei de 

l'administració local. 

 

 Article 4t.- El personal de l'escola infantil es regirà per la legislació aplicable en cada cas a 

les administracions públiques, en allò referent als seus drets i obligacions, règim salarial i de 

seguretat social, jornada laboral, etc. 

 

 Article 5é.- Les substitucions del personal de l'escola infantil per motiu de permisos, 

vacances, malalties, assistència a cursos i reunions, etc., es farà amb persones idònies per la seua 

capacitat i experiència, i el seu cost el sufragarà l'ajuntament. 

 

 

Dels òrgans directius i consultius 

 

 Article 6é.- L'Alcaldia ostenta la màxima representació municipal en tots els òrgans 

directius i consultius de l'escola infantil. Podrà participar, per tant, en totes les reunions que es 

facen, amb veu i vot. 

 

 Article 7é.- La representació ordinària i permanent de la corporació en aquests òrgans, 

l'ostenta el regidor o regidora que assumisca les competències en matèria d'educació. 

 

 

 

 



 Article 8é.- L’òrgan encarregat d'elaborar les orientacions educatives i d'intervenció social, i 

el seguiment de la seua aplicació, estarà format per: 

 - El personal educador de l'escola infantil. 

 - El personal del gabinet psicopedagògic municipal. 

 - El personal del servei assistència social. 

 - La representació de l'ajuntament. 

 

 Article 9é.- Les orientacions educatives s'elaboraran d'acord amb les especificitats socio-

culturals del municipi, tenint en compte la línia educativa del centre d'EGB on s'han d'integrar 

posteriorment els alumnes, i en el marc de les orientacions que establisca al respecte la Conselleria 

de Cultura, Educació i Ciència. 

 

 Article 10é.- L'escola infantil comptarà amb un òrgan consultiu i de recolçament format 

per: 

 - La representació municipal. 

 - El personal educador de l'escola infantil. 

 - Tres persones elegides entre  el conjunt de pares i mares dels xiquets i xiquetes atesos en 

l'escola infantil. 

 - Si es constituira l'associació de pares i mares, un dels 3 representants anteriors, serà elegit 

pels seus membres.  

 

 Article 10é.- Les funcions d'aquest òrgan consultiu seran: 

 - Participar en l'orientació educativa de l'escola infantil. 

 - Participar en les activitats extraescolars. 

 - Participar en la gestió econòmica del centre. 

 - Participar en la compra del material didàctic i altre. 

 - Donar la seua opinió respecte de les sancions que es pugueren imposar per infraccions al 

present reglament. 

 

 Article 11é.- Els òrgans esmentats estableixen lliurement el seu propi calendari de reunions. 

 

 Com a mínim 2 vegades a l'any es convocarà assemblea general dels pares i mares per retre-

los informació sobre la marxa de l'escola infantil. 

 

 

Del funcionament de l'escola infantil  

 

 Article 12é.- 1.- L’escola infantil estarà en funcionament durant 11 mesos a l’any. Obrirà 

de Dilluns a Divendres, amb el següent horari: 

 

          Matí de  9 a 13 hores.                 Vesprada de 15 a 19 hores. 

 

L’escola Infantil tancarà les seues portes a les 10,00 hores del matí i obrirà a les 12,45 

hores. Per la vesprada, les dues classes admetran els xiquets i xiquetes des de les 15 hores fins a 

les 16 hores, tenint en compte que en l’actualitat s’ofereix els serveis per a xiquets i xiquetes 

d’un fins a tres anys. Ambdues classes obriran la porta a les 18,45. A les l8:00 hores, durant 10 

minuts, també es podrà fer una eixida per a les famílies que prefereixquen este horari. Els 

primers quinze dies de setembre l’horari serà flexible, per facilitar la millor adaptació dels 

xiquets i xiquetes a l’escola infantil.  

 



2.- El mes d’agost, l’escola infantil tancarà per vacances. A Pasqua, l’escola tancarà des 

del dijous de Setmana Santa fins el dimarts de Pasqua, ambdós inclosos.  

 

A Nadal es tancarà les dies 24,25,26 i 31 de desembre i el dia 1 de gener. També es 

tancarà el dia de Reis i a les festes Patronals de desembre.  

 

 

De les normes d'admissió i matriculació. 

 

 Article 14é.- L'escola admetrà els xiquets i xiquetes que compliran 12 mesos fins els 3 

anys, mentre la Llei de reforma de l'educació no modifique les edats d'incorporació a l'escola 

pública. 

 Tindran preferència per ser admesos els xiquets i xiquetes que residisquen en el municipi, 

que n'estiguen empadronats o els seus pares treballen en Castelló de Rugat. 

 

 

 Article 15é.- La matrícula es formalitzarà anualment en les dates que l'ajuntament indicarà. 

 Les noves incorporacions es faran durant els mesos de setembre, gener i abril. 

 

 Article 16é.- Baix ningun concepte s’admetran xiquets o xiquetes amb símptomes de 

febre, ni amb malalties infeccioses (pigota, fongs, polls, virus de panxa, etc.) per bé de la resta de 

l’alumnat. Tampoc s’admetrà cap medicament ni cremes dins l’escola. Es podrà recollir els 

xiquets/xiquetes per anar al metge, des de les 11 hores fins les 12. 

 

 Article 17é.- Els xiquets i les xiquetes hauran d’assistir a l’escola en roba fàcil de posar i 

llevar. L’alumnat durà roba de recanvi d’hivern i d’estiu, que quedarà a l’escola per a casos de 

necessitat. No duran espardenyes ni corretges , gorres ni sabates de goma S’haurà de dur calçat 

que estiga subjecte al peu. L’alumnat que duga  bolquers portaran a l’inici del curs tovalles 

humides. Caldrà que duguen els bolquers necessaris o de reposar, per a canviar-los si fora 

necessari. Cal ensenyar-los a beure amb got.   

 

 Article 18é.- Està prohibit el que l’alumnat duga qualsevol classe de dolços, caramels, 

xiclets, llepolies.. També es recomana no portar xocolata. Sols es podrà dur una peça per a 

berenar i no es durà en recipients retornables, ni de vidre.   

 

 Article 19é.- L’alumnat sols podrà dur joguines a l’escola en el període d’adaptació - 1ª 

quinzena de setembre 

 

 Article 20é.- El material de l'escola que necessite neteja, correrà aquesta per compte dels 

pares i mares, i es realitzarà per ordre de llistat. 

 

 Article 21é.- Els pares i les mares faran constar la seua autorització per a que els seus fills 

participen en les activitats extraescolars en el moment de formalitzar la matrícula. En casos 

concrets s’admetrà la renuncia a les activitats programades.   

 

Aquestes normes s’han de complir estrictament pel bé de l’alumnat i pel bon funcionament 

de l’escola.  

Nota: Cal dur quatre fotos de dimensions carnet del xiquet/xiqueta i un saquet de tela pel 

berenar. 

 



 

De les infraccions i sancions 

 

 

 Article 22é.- Les infraccions al present reglament podran ser lleus i greus. Seran infraccions 

lleus les infraccions no reiterades al present reglament. Seran infraccions greus la no observància 

reiterada del que estableix el reglament, i aquelles que així considere l’òrgan consultiu de l'escola 

infantil. 

 

 Article 23é.- Les infraccions lleus es podran sancionar amb la no admissió del xiquet o 

xiqueta en l'escola per un període no superior a una setmana. 

 Les infraccions greus podran ser sancionades amb la no admissió del xiquet o xiqueta per 

un període d'un a tres mesos o definitivament, segons la gravetat del cas. 

 

 Article 24é.- Es consideren persones responsables a tots els efectes els pares i mares, o els 

tutors dels xiquets i xiquetes matriculats en l'escola infantil. 

 

 

Disposició final 

 

 

 Aquest reglament entrarà en vigor el dia de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial 

de la província, fins la seua modificació o derogació expressa per l'Ajuntament en Ple. 

 

 
 

 

 

 

 


