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NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

  
EXISTEIX UN PLA DE CONTINGÈNCIA COVID QUE ES VA ADAPTANT A LES CIRCUMSTÀNCIES DEL MOMENT.  

 Per a poder oferir una millor atenció als nostres xiquets i xiquetes demanem a les mamàs i papàs que 

col·laboren de la següent forma:  

 NORMES SOBRE L'ENTRADA I L'EIXIDA DEL CENTRE  

1. Acurtem l'hora d'entrada al centre de 8 a 9 ja que l'arribada cada vegada més tard de molts alumnes 

impedeixen el correcte desenvolupament del nostre treball a l'aula. Per a entrar més tard és necessari 

avisar a direcció i amb causa justificada.  

2. No cridar al timbre durant d'eixida de les 13.*15h ja que pot haver-hi bebés dormint.  

3. A l'hora de recollida, els xiquets/as només seran entregats als pares o familiars autoritzats PELS PARES. 

De no ser així no s'entregarà cap xiquet/per mesures de seguretat. Es requereix la documentació (NIF 

o passaport) de les persones autoritzades.  

4. Per a respectar el treball de les educadores es prega puntualitat per a recollir i deixar a els/les 

xiquets/as. Les hores d'eixida són: *12h, 13.15, *16h i 17 h. Només es pot alterar l'eixida en casos 

puntuals i justificats, comunicant prèviament amb direcció.  

NORMES SOBRE COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA  

1. Es crearà un grup de comunicació de cada classe per a enviar les fotos generals que es prenen 

durant el desenvolupament de les activitats de l'aula i altres espais. Per a això serà obligatori tindre 

l'autorització d'imatge signada pels dos progenitors. Si no s'autoritza la presa d'imatges l'alumne/a no 

apareixerà en cap foto presa en el centre durant les seues activitats.  

2. En el grup de whatsapp d'Informació general és per a informar-vos d'esdeveniments o successos 

importants o passar-vos material que us puga servir com a ajuda al desenvolupament i educació dels 

vostres fills/as, així com de reunions o altres temes que requerisquen una dinàmica de respostes.  

3. L'agenda diària es realitza a través d'una app electrònica.  

4. El Centre informarà les famílies dels dies especials, com ara festius, de l'horari reduït, d'activitats amb 

les famílies, etc a través d'un planing o calendari anual que s'entregarà quan se sàpia aquesta 

informació via oficial.  

  

NORMES SOBRE ABONAMENT QUOTES, MATRÍCULA I BAIXES:  

1. És obligatori omplir i signar el contracte d'assistència i presentar la documentació emplenada.  



 

Centre Privat d'Educació Infantil autoritzat per la Conselleria d'Educació amb codi 46031465.  

  

2. En formalitzar la matrícula es realitza el pagament de la mateixa i el material a través de transferència 

bancària. Una vegada fet no hi haurà devolució en cas de no assistència.  

3. La baixa en qualsevol moment de l'alumne s'haurà de comunicar al centre durant els primers 15 dies 

del mes anterior (entre el dia 1 i el 15 del mes anterior al que causarà baixa).  

4. Si durant el curs es donen de baixa fora del termini previst, hi haurà devolució de la mensualitat si ocorre en els 

cinc primers dies del mes 

 

5. Els pagaments es poden realitzar via *bizum, transferència bancària, efectiu o per domiciliació.  

 

6. Les quotes mensuals domiciliades i abonaran de l'1 al 3 de cada mes. No hi haurà devolució ni 

descompte per no assistir al centre.  

7. Les mensualitats s'abonaran completes durant el curs escolar de Setembre  a Juny. Durant el mes de 

Juliol hi ha la possibilitat d'abonar setmanes o quinzenes.  

8. El pagament mensual en efectiu es realitza de l'1 al 5 de cada mes en curs. De no poder realitzar-se 

en aquesta data s'ha de comunicar a direcció.  

9. Es pot pagar les mensualitats en efectiu o *bizum en cas que hi haja una devolució bancària. Siga 

pel motiu que siga s'hauran d'abonar 5€ per les despeses ocasionades.  

10. Tindre en compte que algunes de les ajudes per a les mares només es poden sol·licitar si els 

pagaments s'han realitzat a través d'ingrés o cobrament bancari.  

11. La NO assistència d'un alumne durant els primers mesos del curs escolar implica el pagament d'una 

tarifa mínima equivalent al bo escolar com a manteniment de la plaça fins a la seua incorporació.  

  

 NORMES EN CAS DE MALALTIA:  

1. Per a l'administració de medicaments els pares hauran d'entregar la recepta mèdica, l'autorització 

signada i anotar en l'envàs de la medicació el nom de l'alumne/a, les hores i les quantitats a prendre.  

Resolució del 13 de juny de 2018, de la  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicta instruccions i orientacions d'atenció 

sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes 

de salut crònica en horari escolar, l'atenció a la urgència, així com l'administració de medicaments i 

l'existència de farmacioles en els centres escolars.(DOGV 18/06/18)  

2. En cas d'inici de febre (entre 37’*5CºC) s'avisarà als familiars perquè vengen a buscar-li.  

3. En cas de malalties contagioses com a diarrees, conjuntivitis, herpes bucals, pallola, infecció boca-

mans-peus, polls ( requereix de tractament i desparasitación manual) etc. El/la alumne/a no podrà 

acudir al centre durant aqueixos dies en cap concepte. En cas de detectar-ho en el centre s'avisarà 

perquè acudisquen a recollir-li i s'aplicarà el protocol corresponent.  

4. Per als xiquets i xiquetes que hagen de fer “dieta” s'avisarà a la tutora a primera hora del matí o al 

més prompte possible (abans de les *10h).  

 VESTIT I CALÇAT:  

1. Tots els alumnes hauran de tindre almenys un conjunt de l'uniforme  encara que es poden adquirir 

tots els que vulgueu prèvia comanda i abonat.  

2. És obligatori portar roba còmoda com el xandall i sabates de velcro, amb la condició d'ajudar-los a 

fomentar la seua autonomia a l'hora de vestir-se i desvestir-se. Queden totalment prohibides l'ús de 

peces que obstaculitzen el desenvolupament motriu de l'alumne i el treball de les educadores. Com 
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ara pantalons cigarretes, malles estretes i roba que els vinga xicoteta i no puguen desvestir-se o vestir-

se per ells mateixos.  

3. Tota la roba ha d'estar marcada amb el nom i el primer cognom per a evitar confusions i 
3 canvis 

innecessaris.  

4. El Centre no es farà responsable de les peces que no estiguen degudament marcades i es puguen 

perdre (roba, jaquetes, raspalls, xuplons…).  

5. Es prohibeix rotundament portar sabates amb llums.  

6. No s'admet en el centre roba relacionada amb personatges de ficció no reals ja que els xiquets 

confonen i distorsionen la realitat amb aquestes fantasies  

OBJECTES I MATERIAL:  

1. Els/les alumnes/as poden portar objectes de casa, però no ens fem càrrec si es trenquen o perden.  

2. No poden portar monedes, forquetes ni objectes de xicoteta grandària, a causa del risc 

d'ennuegada del mateix alumne o d'uns altres en cas de pèrdua.  

3. És perillós que les xiquetes o xiquets porten cadenes d'or, penjolls o anells, a més poden perdre-ho i el 

centre no es farà càrrec ni del valor de la peça ni dels danys ocasionats en el xiquet/a.  

4. Els xiquets que utilitzen xupló portaran sempre el mateix o semblança, marcat amb el nom per a evitar 

confusions.  

5. Es demana als pares que no obliden portar els objectes que se'ls demana de casa com les cosetes 

de neteja personal, tovalloles, llençols, raspall, etc…la majoria es poden adquirir en el centre a un 

preu molt competent.  

6. Quan un alumne/a se dona de baixa se li retornen els estris de tela, com ara els llençols i roba, però 

no els raspalls usats, cremes ni paquets de tovalloletes oberts. Es retornen les fotos que queden i 

bolquers sobrants.  

 L'ESCOLA D'ESTIU:  

1. Durant els mesos d'estiu poden assistir dies solts o setmanes abonant només el temps que venen. Es 

paga per endavant. Si no s'utilitza en el termini previst es pot canviar de data si hi ha places disponibles 

però no hi haurà devolució de la quantitat abonada.  

2. En el moment de la inscripció per a l'estiu ha d'entregar-se la documentació necessària i s'abonarà 

el 50% amb motiu de reserva d'assistència. La resta s'abonarà abans de començar. En defecte d'això 

hi ha la possibilitat d'abonar tot el cost en el moment de la inscripció.  

3. En l'època de calor els xiquets vindran untats de crema solar quan vinguen al matí, nosaltres els 

posarem més crema després del bany o cada cert temps. Aquesta crema és la mateixa per a tots els 

xiquets que es gestionarà des del   centre abonant la quantitat que s'acorde. En cas de pells 

atòpiques es requereix una crema solar individualitzada.  

4. Seguir la normativa d'estiu.  

 

ALUMNAT AMB *NEE (necessitats educatives especials):  

1. Per a la millor atenció d'aquells que tinguen necessitats educatives especials han de comunicar-ho 

a direcció.  

2. En cas de detecció en el centre s'informarà les famílies personalment i prevaldrà el dret del menor de 

ser atés per llei.  
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3. Els xiquets/as que ho requerisquen tindran un seguiment professional per part del *spe i dels centres 

especialitzats treballant així en equip juntament amb nosaltres i les famílies per a donar una ràpida 
4 

resposta educativa.  

 Moltes gràcies pel vostre esforç a complir les normes i facilitar-nos el treball.  

   

La directora  

Xelo Vidal Escrivà  

Guia i assistent *Montessori 0-3 i 3-6 *AMI, Mestra de E. Primària, E. Infantil, Pedagogia Terapèutica i Màster en 

Psicomotricitat Vivenciada i massatge infantil.  

  

  


