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REGLAMENT  DE  L'ESCOLA  INFANTIL    MUNICIPAL  

DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA. 
  
         D'acord  amb  la  potestat   reglamentària   i  
d'auto-organització reconeguda  al  municipi per la  Llei 7/85, 
de 2 d'abril, Reguladora  de les Bases  de Règim Lo cal, i pel 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim  Jur ídic  de 
les Entitats Locals (Reial Decret 2.568, de 28  de novembre de  
1986), l'Ajuntament  en   Ple  aprova   el   Reglam ent del 
servei municipal de l'Escola Infantil Municipal, el  text del 
qual és el següent: 

Disposicions Generals 
 

ARTICLE 1. Objecte i Serveis 
 
Aquest Ajuntament, fent ús de les competències que li 
confereix els articles 25.2.n) de la Llei 7/1985, d e 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 3 del 
Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valen cià, pel 
qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l es Escoles 
d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Pri mària, 
estableix a través del present Reglament la regulac ió, 
organització i funcionament del servei de l’Escola Infantil 
Municipal de Benifairó de la Valldigna(Primer Cicle ), dirigit 
a la formació dels xiquets compresos entre un i tre s anys, a 
l’efecte de promoure l’atenció educativa i assisten cial al 
menor així com fomentar la conciliació de la vida l aboral i 
familiar dels veïns. 
 
L’educació infantil constitueix l’etapa educativa a mb 
identitat pròpia que atén xiquetes i xiquets fins e ls sis anys 
d’edat, té caràcter voluntari i el seu objectiu és la 
d’afavorir al desenvolupament físic, afectiu, socia l i 
intel·lectual dels xiquets. 
 
ARTICLE 2. Àmbit d’Aplicació i Gestió 
 
L’àmbit d’aplicació serà l’Escola Infantil Municipa l de 
Benifairó de la Valldigna(Primer Cicle), que és un servei 
municipal d’ensenyança i obert a tots els xiquets d ’1 a 3 
anys. 
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El centre forma part de l’Ajuntament, per la qual c osa estarà 
subjecte a la Normativa municipal per als serveis d e gestió 
directa, l’estructura orgànica, els criteris i proc ediments 
generals de programació, organització, direcció i c oordinació 
del dit servei i de l’àrea municipal corresponent.  
 
ARTICLE 3. Règim Legal de carácter educatiu. 
 
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenaci ó General 
del Sistema Educatiu; els articles 1 i 18 i següent s de la 
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del 
Valencià; el Decret 79/1984, de 30 de juliol, del C onsell de 
la Generalitat Valenciana, sobre aplicació de la Ll ei 4/1983, 
d’Ús i Ensenyament del Valencià, en l’àmbit de l’en senyança no 
universitària de la Comunitat Valenciana; el Reial Decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’establixen els  requisits 
mínims dels centres que impartixen ensenyances de r ègim 
general no universitàri; el Decret 19/1992, de 17 d e febrer, 
del Govern Valencià, pel que estableix el currículu m 
d’educació infantil a la Comunitat Valenciana; el D ecret 
233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pe l qual 
s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Es coles 
d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Pri mària, el 
Decret 27/1998, de 10 de març, del Govern Valencià,  pel qual 
és regula l’admissió de l’alumnat en els centres do cents no 
universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts  amb fons 
públics, l’Ordre de 3 d’abril de 1998, de la Consel leria de 
Cultura, Educació i Ciència, per la qual és regula el 
procediment d’admissió de l’alumnat en els centres d’Educació 
Infantil, Educació Primària i Educació Secundària d e la 
Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. 
 
ARTICLE 4. Àrees i Àmbits d’experiència 
 
Les àrees i els àmbits d’experiència de l’escola in fantil són: 
 
— Identitat i autonomia personal. 
— Medi físic i social . 
— Comunicació i representació. 
 
La finalitat principal és, moure’s dins del complim ent de la 
normativa vigent, que a hores d’ara ve enmarcada en  la 
normativa regulada a la LOGSE. 



 

 

                    AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  
                                                                                                     LA VALLDIGNA (València)  

PLAÇA MAJOR,  N.º 1       * D.P. 46791                      – TELF. 96.281.04.16          – FAX    96.281.19.05                   

C.I.F.  P-4605900-B                                                          Registre EE.LL. núm.  01460594                

 
A aquesta escola infantil acudeixen xiquets des d'u n any fins 
als tres anys, moment en el qual passen a l'escola d'educació 
primària on es dóna a hores d'ara el segon cicle de  l'educació 
infantil. 
 
La llengua de comunicació de l'escola infantil,  al  igual que 
l'escola de primària en la qual es fan els aprenent atges, és 
el valencià, que és la llengua que empra quasi la t otalitat de 
la població. 
 

De l’Escola Infantil Municipal 
 
ARTICLE 5. Instal·lacions del Centre 
 
L’Escola Infantil compta amb les instal·lacions seg üents:  
 
— Dos aules, amb els seus neteges corresponents. 
— Pati de jocs exclusiu del centre. 
— Sala d’usos múltiples. 
— Neteja per al personal, separats de les unitats i d els 
serveis dels xiquets. 
— Despatx de direcció. 
— Zona de dormitoris. 
— Vestuari (zona cambiador). 
— Cuina. 
— Magatzem. 
 
 Els xiquets estan distribuits en les dos aules, co m 
s’indica: 
 A-1 .... xiquets entre 1-2 anys: Ràtio fins 13 men ors 
 A-2 .... xiquets entre 2-3 anys: Ràtio fins 20 men ors 
 
 
ARTICLE 6. Calendari i Horari escolar 
 
L'escola infantil estarà en funcionament durant  11  mesos  a  
l'any. I el seu horari serà el següent: 
 
 HORARI SETMANAL.-  De dilluns a divendres: de 8:00  hores 
fins a les 18:30 hores. 
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L'Escola  infantil tancarà les seues portes a les 1 1:00 hores  
del matí, i obrirà a les 12:30 hores. 
 
Per  la vesprada, les dues classes admetran els xiq uets i 
xiquetes des de  les  15  hores  fins  les 16 hores . 
 
Ambdues classes obriran la porta a les 17:30 hores.  
 
Els Pares, Mares, Tutors, es sotmetran als horaris d'entrada i 
eixida establits. Excepcionalment el personal podrà  admetre 
l'entrada o l'eixida a l’escola fora de l'hora esta blerta de 
forma habitual amb la corresponent prèvia comunicac ió dels 
pares, i coneixement de la direcció. 
 
Esta prohibida l'estada dels pares en el recinte de  l’escola, 
una vegada que el personal s'haja fet càrrec dels x iquets. 
S'assenyalen com a exepcions: les visites abans de la 
matriculació per a conéixer l’escola; els dies al p rincipi i a 
la fi de curs, i els dies que es facen activitats q ue compten 
amb la presencia dels pares. 
 
ARTICLE 7. Vacances i altres festes. 
 
El mes d'agost, l'escola infantil tancarà per motiu  de 
vacances. 
 
A Pasqua i Nadal, l'escola tancarà els dies declara ts festius 
segons el calendari laboral vigent en cada moment. 
Els dies 24 i 31 de desembre l’escola tancara al mi g  dia 
concretament a les 13:00 hores.   
També es tancarà la vespra dels reis mags a partir de les 
13:00 hores. 
 
ARTICLE 8. Mesures higienicosanitàries. 
 
No s'hi admetran xiquets malalts o amb símptomes de  febra,  
per bé dels altres xiquets.  Tampoc no s'admetrà ca p 
medicament dins de l'escola. 
 
Després d'un procés de malaltia, i abans de tornar al centre, 
els pares portaran un informe mèdic que acredite el  seu estat 
sanitari. 
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En cas de contraure paràsits, també estarà prohibid a 
l'assistència del xiquet/ta fins que els paràsits l i hagen 
desaparegut per complet. 
 
El personal del centre, en el cas de detectar que e l xiquet/ta 
presenta símptomes d'estar malalt, cridarà els pare s o 
representants i aquests estaran obligats a fer-se c àrrec. 
 
Els xiquets  i  xiquetes  portaran una roba de reca nvi 
d'hivern  i  una altra  d'estiu, la qual quedarà en  l'escola 
per a casos de  necessitat. 
Els xiquets que utilitzen bolquers, també en portar an els 
escaients per canviar-los si fos necessari. 
 
Queda prohibit que els xiquets i  xiquetes  duguen    
qualsevol  classe de dolços, caramels, xicles...  
També es recomana  no portar  xocolata. 
 

De les normes d'admissió i matriculació. 
 
ARTICLE 9. Admissió. 
 
L'escola  admetrà  els   xiquets  i  xiquetes  que compliran 
de dotze mesos fins els tres anys, que comencen a c aminar amb 
seguretat.  Tindran preferència per ser admesos  el s xiquets i 
xiquetes que residesquen en el municipi, que  hi si guen  
empadronats  en el municipi o els pares dels quals treballen a 
Benifairó de la Valldigna. 
 
Per ser admesos els xiquets serà imprescindible hav er 
formalitzat la matrícula i haver ingressat la taxa 
corresponent. 
 
Qualsevol problema relacionat en la fase d’admissió  d’alumnes, 
serà resolt per l’Alcaldia. 
 
ARTICLE 10. La Matricula i La quota. 
 
La matrícula es formalitzarà anualment i es farà ef ectiva al 
mes de maig, durant el termini que s’indique per l’ Ajuntament, 
en horari d’oficines municipals, siga quina siga la  seua 
entrada a l'escola.  
 



 

 

                    AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  
                                                                                                     LA VALLDIGNA (València)  

PLAÇA MAJOR,  N.º 1       * D.P. 46791                      – TELF. 96.281.04.16          – FAX    96.281.19.05                   

C.I.F.  P-4605900-B                                                          Registre EE.LL. núm.  01460594                

A l’efecte, a la sol·licitud de matrícula caldrà ad juntar 
fotocòpia del llibre de vacunes (la primera matrícu la), 
fotocòpia del Llibre de Família, i les dades bancàr ies 
necessàries per a domiciliar els rebuts o quotes me nsuals.  
 
Les noves incorporacions es faran durant els mesos de 
setembre/octubre, gener i març/abril. Quan un xique t/ta haja 
començat a assistir a l'escola, els pares/mares/tut ors es 
comprometen a pagar tots els mesos fins a juny, enc ara que el 
xiquet/ta no assisteixca a l'escola. 
 
El mes de juliol, encara que l’Escola Infantil esta rà oberta i 
en funcionament, serà de lliure elecció dels 
pares/mares/tutors, continuar amb l’assistència con tinuada del 
xiquet/ta respectiu. Açò s’haurà de comunicar a Dir ecció als 
efectes oportuns.  
 
La quota,  que sera mensual, es pagarà en els prime rs deu dies 
de cada mes, independentment que el xiquet assistes ca o no a 
l'escola infantil. Sols estara exempt del pagament de la 
quota, quan, es formalitze la baixa pertinent en le s oficines 
de l'ajuntament. 
 
Excepcionalment, i pel termini maxim d'un mes, un x iquet no 
matriculat podra anar a l'escola infantil, prèvia a utorització 
de l'ajuntament i pagament de la quota extraordinàr ia. 
 
Totes les quotes aci mencionades, en cada moment se ran les que 
fixe la vigent Ordenança Fiscal Municipal de la tax a pel 
Servei d’Escola Infantil Municipal. 
 

Dels Pares/Mares i Tutors 
 
ARTICLE 11. De les Obligacions i Drets dels Pares, Mares i 
Tutors 
 
Seran obligacions dels pares i mares dels xiquets m atriculats 
en el centre: 
 
— Tractar amb consideració als professors, personal  no docent 
i alumnes. 
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— Respectar el Reglament i les recomanacions del pe rsonal del 
Centre. 
 
— Abonar les tarifes establides per cada un dels se rveis. 
 
— Indicar per escrit la relació de persones autorit zades per a 
arreplegar a l’alumne i facilitar un número de telè fon de 
contacte permanent.  
 
— Facilitar al personal l’equip de roba, bossa de r ecanvi i 
material didàctic que el centre considere necessari s. 
 
— Mantindre l’adequada higiene en els alumnes i no portar-los 
al centre en el cas que patisquen malalties contagi oses. 
 
— Advertir de la no assistència dels alumnes al cen tre.  
 
— Assistir quan siguen citats per la Direcció del C entre. 
 
- No consentir als fills dur  joguines personals a l'escola. 
Tot i aixó, cas de dur-ne i extraviar-se, no es pod rà 
reclamar. 
 
- Fer constar davant Direcció la seua autorització perquè  els 
seus fills participen en les activitats extraescola rs. En 
casos concrets s'hi admetrà la renúncia a les activ itats 
programades. 
 
- Són a tots els efectes responsables dels  xiquets   i 
xiquetes matriculats en l'escola infantil. 
 
Seran drets dels pares i mares dels xiquets matricu lats en el 
centre: 
 
— Agrupar-se en les associacions de Pares i partici par en la 
vida de l’escola, segons la legislació vigent. 
 
— Estar informats sobre el desenvolupament dels seu s fills, de 
les possibles anomalies de conducta que exigisquen actuació 
conjunta i els terminis de matriculació. 
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— Dirigir-se al professor, prèvia petició d’hora, p er a 
realitzar qualsevol queixa o observació sobre l’act ivitat 
escolar dels seus fills. 
 

Del personal de l’escola 
 

ARTICLE 12. El Personal  
 
L'escola infantil serà atesa per personal docent i no docent, 
al servei de l'Administració Local de l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna. 
 L'equip docent està format per 2 educadores i una 
directora, que a les hores ha de ser Mestra d’Infàn til.  

El personal no docent serà el suficient i adequat p er a 
prestar els serveis de neteja i manteniment. 
 
El personal de l'escola infantil es regirà  per  la  legislació  
aplicable  en cada cas a les administracions públiq ues,  en 
allò referent  als  seus  drets  i obligacions,  rè gim  
salarial  i  de seguretat social, jornada laboral, etc. 
 
Les substitucions del personal de l'escola  infanti l 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 sufragar à 
l'ajuntament. 
 

Dels organs de govern 
 
ARTICLE 13. Els Òrgans de Govern l’Escola Infantil  
 
El govern de l'escola infantil l'exerceix l'ajuntam ent de 
Benifairó de la Valldigna, mitjançant el ple munici pal, 
l’Alcaldia, i en el seu cas el regidor delegat d'ac ord amb les 
atribucions establides en la legislació de règim lo cal. 
 
L'Alcaldia té la màxima representació municipal  en  tots els  
òrgans  directius i consultius de l'escola  infanti l. Podrà 
participar,  per  tant, en totes les reunions que e s facen, 
amb  veu  i vot. 
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La  representació  ordinària   i  permanent  de  la  corporació  
en  aquests  òrgans, la tindrà el regidor  o  regid ora  que 
assumeix les competències en matèria d'educació. 
 
ARTICLE 14. Els Òrgans de Direcció l’Escola Infanti l  
 
El/la Mestre d’Infantil, serà el Director i Cap de l’Escola 
Infantil. 
 
L'òrgan  encarregat   d'elaborar  les orientacions educatives 
i d'intervenció social, i el seguiment de la seua a plicació, 
estarà format per : 
 
         - El/la Director/a i Cap de l’Escola Infan til. 
         - El personal educador de l'escola infanti l. 
         - El personal del servei d'assisténcia soc ial de 

 l’ajuntament. 
         - La representació de l'ajuntament. 
 
Les orientacions educatives s'elaboraran d'acord am b les 
especificitats  sòcio-culturals del municipi, i es tindrà en 
compte la línia  educativa del centre de Primària, on s'han 
d'integrar posteriorment els alumnes,  i  en  el  m arc de les  
orientacions  que  establesca  al respecte la Conse lleria de 
Cultura, Educació i Ciència. 
 
ARTICLE 15. Els Òrgans Consultius i de Recolçament de l’Escola 
Infantil  
 
L'escola infantil comptarà amb un òrgan consultiu i  de 
recolçament format per: 
 
         - La representació municipal. 
         - El personal educador de l'escola infanti l. 
         - Tres persones elegides entre  el conjunt  de pares i 
mares dels xiquets i xiquetes atesos en l'escola in fantil. 
         - Si es constituira l'associació de pares i mares, un 
dels 3 representants anteriors, serà elegit pels se us membres. 
 
Les funcions d'aquest òrgan consultiu seran: 
 
         - Participar en l'orientació educativa de l'escola 
infantil. 
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         - Participar en les activitats estraescola rs. 
         - Participar en la compra del material did àctic i 
altre. 
         - Donar la seua opinió respecte de les san cions que 
es puguen imposar per infraccions al present reglam ent. 
 
Serà informat de les decisions municipals que es pr enguen i 
que afecten a aquest servei i elevara a l'ajuntamen t les 
propostes que estime convenients en quant al person al, 
funcionament, activitats, adquisició de material i altres que 
considere convenient per mitja de la direcció. 
 
Els òrgans esmentats estableixen lliurement el  seu  propi  
calendari  de  reunions.  Com a mínim dues vegades  a  l'any  
es convocarà els pares i mares per donar-los inform ació sobre 
la marxa de l'escola infantil. 
 

De les infraccions i sancions 
 
ARTICLE 16. De les infraccions  
 
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  d'allò  que  estableix  el r eglament, i  
aquelles  que  així considere l'òrgan consultiu de l'escola 
infantil. 
 
ARTICLE 17. De les sancions  
 
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 l a no     
admissió  del  xiquet  o  xiqueta per un període d' un a  tres 
mesos  o definitivament, segons la gravetat del cas . 
 
En particular serà una infracció greu, quan els 
pares/mares/tutors es retardassen a l'hora del tanc ament del 
centre, per a recollir els respectius fills/filles.  La sanció 
consistirà en abonar 1 € per cada 5 minuts de retrà s. La 
recaptació d’aquestes sancions estarà destinada al fons 
d'activitats i adquisició de material. 
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Cas de reincidir moltes vegades en aquesta falta, r ebran una 
carta d'avís d'expulsió del respectiu fill, expulsi ó que serà 
posada en pràctica de repetir-se l'acció. 
 

Disposicions finals 
 
Primera.- En tot el no previst en el present reglam ent 
respecte al funcionament i procediment caldrà ajust ar-se al 
que establix la legislació de règim local en quant se li 
aplique. 
L'Ajuntament podrà dictar totes les resolucions sig uen 
necessàries que per a l'aplicació i desenvolupament  del 
present reglament. 
 
Segona.- Aquest Reglament ha estat aprovat per l’Aj untament en 
Ple, en la sessió de 03 de maig de 2004. 
 
Tercera.- Aquest  Reglament  entrarà en vigor el di a de la  
seua  publicació íntegra  en  el  Butlletí  Oficial   de   la  
província, romanent en vigor fins  la  seua modific ació o 
derogació expressa per l'Ajuntament en Ple. 
 

 

         DILIGENCIA.-  Per  fer  constar que aquest Reglament del Servei d’Escola 

Infantil Municipal de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,  ha estat  aprovat inicialment 

per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 03 de maig  de 2004, acord elevat a definitiu per 

Decret de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2011. Certifique. 

 

                     Benifairo de la Valldigna, 05 de setembre de 2011 

                                               El Secretari 

 

 

 

                              Salvador Casanova Ferrer 


