
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 

BRESSOL. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaça dels Àngels, 1. 
08540 Centelles 
Tel. 93 881 11 84 

1. ADMISSIÓ D’ INFANTS: 
 
1.  L’Escola Bressol ofereix un servei educatiu, adreçat als 

infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. 
2.  El procés d’admissió d’alumnes es basarà en el calendari 

i els requisits marcats per la Generalitat, en les normes 
de preinscripció i matricula, publicades anualment en el 
DOGC. 

3.  Els infants, que no s’hagin pogut matricular en les dates 
establertes en el procés de matriculació, quedaran en 
llista d’espera  d’una plaça vacant, a la qual hi accediran 
per rigorós ordre en la llista i aplicant   els criteris de 
prioritat en l’admissió de l’alumnat, segons la ressolució 
publicada al DOGC per al curs corresponent. Els infants 
podran estar inclosos a la llista d’espera a partir del seu 
naixement. 

4.  A  partir del mes d’abril i fins a l’inici del període de 
preinscripcions i matrícules per al curs següent, la Junta 
valorarà la conveniència d’admetre noves matriculacions 
al centre.



5.  L’admissió  de  nou  alumnat  finalitza  en  iniciar-se  el 
període  de  preinscripcions  i  matrícules  per  al  proper 
curs. 

6.  L”Associació Niu d’Infants” s’encarrega de gestionar i de 
fer funcionar l’ E.B.Municipal  Niu d’Infants  i decideix la 
distribució dels infants per grups , segons la normativa 
establerta pel   Decret   282/2006   publicat   al   DOGC 
núm.4670, del 06/07/2006, pel qual es regula el primer 
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 2. QUOTES: 
 
 

1. Les quotes seran les que estableixi la Junta amb l’aprovació 
de l’Ajuntament. 

2.  Durant  el  mes  d’agost,  les  famílies  abonaran  un  rebut 
únic,en concepte d’ Aportacions i millores per a l’escola. Les 
famílies que matriculin l’infant durant el curs, l’abonaran en 
el moment de formalitzar la matrícula. 

3.  Les  quotes    del  curs  es  repartiran  en  (11)  mesos,  de 
setembre a juliol. 

4.  Cas que un infant no vingui durant el mes de Juliol, la 
família abonarà igualment la quota mensual. 

5.  Cas que l’infant estigui absent una temporada llarga per 
malaltia o per  qualsevol altra causa, les mensualitats també 
caldrà abonar-les íntegrament, per tal de garantir el 
manteniment de la plaça. 

6.  Cada  tres  mesos,  en  el  rebut  mensual  s’hi  inclourà  el 
concepte de “Material didàctic” (setembre, desembre, març, 
i juny) 
7.  Cas  de  coïncidir  dos  germans  a  l’escola,  cada  infant 

pagarà el 70% del total de la quota. 
8. El cobrament de les jornades  i de la quota del material 

didàctic, en el mes en què s’escaigui, es farà efectiu al 
principi de cada mes; en canvi, els conceptes de 
menjador  i d’ hores extres de matí    i de   tarda es 
cobraran a mes vençut. 

 
 
 

9. Cal comunicar la baixa de  l’infant a la Direcció del centre 
abans  del dia 25 del mes en  què encara està donat d’alta 
a l’escola, i signar el document de la  renúncia de la plaça. 
No es retornarà cap quota. 

10.Els dinars i els berenars es cobraran per dies    esporàdics, 
fins un   màxim de 10 dies. A partir del   dia   11,   es 
cobrarà el mes sencer. 

11. Els conceptes de sortides,  fotografies,  llençols,  i  altres 
despeses que  puguin  sorgir  es  carregaran  en  el  rebut 
mensual. 

12. Cal comunicar a la Direcció els canvis de dades personals i 
dels canvis del servei que ofereix l’escola a l’infant, signant 
el document corresponent.



3. HORARI: 
 
1. L’horari escolar cobreix: 

JORNADA SENCERA: de les  8:45h a les 17h. 
MITJA JORNADA: de les 8:45h a les 12h., sense dinar i a les 
13 h., amb dinar. 

 
 
 
2. L’escola bressol ofereix unes hores extres, si hi ha una 

demanda mínima de (5) infants fixos en cada franja: 
 

Al mati: de les  7:45h  a les  8:45h. 
(Els infants poden esmorzar a l’escola si arriben abans de les 
8:15h). 

 
A la tarda: de les 17h a les 18h. 

 
3. L’horari de les entrades al centre és: 

- De les  8:45h a les  09:30h. 
- A les 15h. 

 
4. L’horari de les sortides és: 

- De les 11:30h fins a les 12 h, si no es queden a dinar (cal 
que tingueu en compte que els infants comencen a dinar a 
la classe a les 11:45h). 
- De les 12:30 a les 13h, si dinen i no es queden a fer la 
migdiada. 
- De les 15 a les 15:30 h, si dormen a l’escola i no es 
queden a la tarda. 
- De les 16:45 a les 17 h. 

 
5.  Recomanem,  pel  benestar  dels  infants,  que  la  seva 

permanència a l’escola no superi les (8) hores. En cap cas, 
els infants podran romandre al centre més de (9) hores. 

 
 
6. Les famílies de les classes dels lactants disposen d’un horari 

flexible pel  que  fa  a  les  entrades  i  a  les  sortides. 
Recomanem, no obstant, que aquest horari sigui el més 
regular possible. 

 
7.Una vegada introduït el triturat a l’hora del dinar, la sortida 
dels infants lactants que dinen a casa serà de les 11:30 a les 
12 h (cal que tingueu en compte que els infants a la classe 
dinen a partir de les 11:30). 

 
8. Cal avisar a la mestra quan: 

Els infants no poden assistir a l’escola. 
Els infants han d’entrar i sortir en un horari fora 
de l’habitual. 
La  persona  que  recollirà  a  l’infant    no  és  la 
persona de costum. 

 
4.- L’HORARI DURANT L’ADAPTACIÓ: 
 

Per tal de facilitar la relació personal de cada infant 
amb les educadores, l'espai i el grup-classe, la nostra 
escola   opta   per   fer   una  entrada  progressiva   dels 
infants. 
 
1. Durant els primers (5) dies d’escola, 
 

 
L'escola ofereix un  horari intensiu al matí (de 9h 
a 15h). 

 
No hi ha servei d'acollida (hora extra matí). 

 
2. En el cas dels infants que fan la seva primera 

entrada a  l’escola  bressol,  els  pares  i  la



mestra acordaran una hora i mitja d'estada . En 
aquest cas, no s'inclou ni servei de menjador ni 
de dormitori. 

 
3. En  el  cas  dels  infants  que  vénen  del  curs 

passat, l'escola, durant els primers (5) dies, 
partirà cada grup-classe en dos horaris diferents 
de permanència: Un primer grup d'infants podrà 
assistir a l'escola de les 8:45h a les 12h; un 
segon grup, podrà assistir-hi de les 10:30h a les 
13h. I, durant el 4t i el 5è dia, els infants podran 
anar ampliar l'estada a l'escola , en la mesura 
que, des de l'escola i des de casa, es valori que 
estan més tranquils i confiats . A partir   del 6è 
dia, l'escola normalitza i ofereix tots els serveis a 
horari complert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MENJADOR: 

 
1. Les dues escoles disposem de cuina pròpia i oferim 

diferents menús   (un   menú   per   lactants,   un   per 
caminants i un per maternals que es canvia a partir de 
setmana santa; i un menú vegetarià,   un menú per a 
infants cel.líacs i un menú astringent),   que han estat 
confeccionats per especialistes en dietètica i nutrició. 
Aquests menús estaran a disposició de les famílies al 
començament del curs. 

2.  Cada dia, a mig matí, oferim fruita als infants de les 
classes dels   lactants grans, dels caminants i dels 
maternals. 

3.  Caldrà aportar a la mestra un informe mèdic amb la 
prescripció  de  la  dieta  especial  que  hagi  de  seguir 
l’infant. Si el pediatra considera que a l’infant li convé 
una dieta    especial,    s’atendran    les    necessitats 
específiques en la mesura del possible, adaptant un dels 
menús alternatius de què disposa l’escola (dieta tova, 
sense gluten, sense lactosa...etc). 

4. Per   concretar   qualsevol   servei   extraordinari,   per 
prescindir  del dinar o per encarregar-lo puntualment, cal 
avisar a la mestra abans de l’hora en què fa l’encàrrec 
del dinar  (abans de les 9:30h) o del berenar (abans de 
les 15:15h) a cuina. 

5.  Per   raons   higiènico-sanitàries   i   organitzatives,   les 
famílies no poden portar aliments  cuinats de casa en 
substitució dels   que   proporciona   l’escola,   ja   que 
suposaria l’entrada al centres de menjar sense control 
que considerem necessari garantir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SANITAT: 
 

 
L’ABS  (CAP) de Centelles, les Regidories d’Educació dels 

Ajuntaments de St. Martí de Centelles, Balenyà i Centelles i les 
respectives Escoles Bressol Municipals d’aquests tres municipis



hem establert la següent normativa, basada en els Criteris de 
no-assistència de l’alumnat a la llar d’’infants durant un període 
de temps   determinat a causa de malalties   transmissibles, 
segons el document publicat pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, 2012: 

 
 
“En  general, els infants no s’han d’excloure de l’escola per 
malalties poc importants, llevat que  es doni alguna de les 
condicions següents: 

 
o Que la malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les 

seves activitats amb normalitat. 
 

o Que la malaltia de l’infant requereixi més atencions de 
les que les mestres puguin donar-li, atès que l’atenció 
envers la resta dels infants no pot quedar afectada. 

 
 
 

o Que l’infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que 
plori  constantment,  que  respiri  amb  dificultat  o  que 
tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu. 

 
o Que l’infant presenti exantema (erupcions a la pell) amb 

febre o canvis de comportament i el metge no hagi 
descartat que sigui una malaltia infecciosa.” 

 
1.  Els  infants  no  podran  assistir  a  l’escola  en  el  cas  de 

presentar, com a casos més habituals: 
 

o Febre (a  partir  de 37,5º©), ni l’endemà de tenir- 
ne.  Han de passar  24  hores sense febre. 

o Vòmits i diarrea líquida,  fins que s’hagin 
normalitzat . 

 
o Conjuntivitis  purulenta  (conjuntiva  vermella  o 

rosada amb descàrregues de secrecions blanques o 
grogues, parpelles enganxades al matí i dolor o 
vermellor a la zona que envolta l’ull). Fins a 24 
hores després que l’infant hagi iniciat el tractament. 

 
o Estomatitis infecciosa o contagiosa  (mal  a la 

boca, mal blanc,  inflamació  de   les  genives). 
 

o Pediculosi (Polls). Fins a 24 hores després que 
l’infant hagi iniciat el tractament. 

 
o  Varicel.la fins  que  les  vesícules  estiguin ben 

seques, amb crosta o fins a 6 dies després que 
hagi aparegut l’exantema. 

 

 
o Bronquitis,  fins  que  l’infant  no  hagi  deixat  de 

tenir febre i comenci a tolerar l’activitat general. 
 
 
 
2.  En el cas que es cregui  convenient,  l’educadora  podrà 

demanar un certificat mèdic. 
 
3.  Quan un infant,  dins de l’horari escolar, s’indisposa,  no 

es troba bé o té febre,  s’informarà a la família, per tal que 
el vingui a buscar. 

 
4. L’administració d’antitèrmics dins de l’escola,   només 

s’efectuarà en el cas    que  la   família  no  pugui venir 
immediatament. Caldrà disposar de l’autorització signada a 
principis de curs per aquest cas.



 
 
5.  Recomanem que les medicacions les administreu en les 

hores en   què l’infant és a casa. Si no fos possible, i 
només en casos excepcionals, cal que faciliteu a la mestra 
una recepta mèdica o que li signeu una autorització on hi 
consti la medicació, la dosi, la data i l’hora en què cal 
administrar el medicament. 

 

 
6.  El  personal  de  l’escola  bressol  no  administrarà  cap 

medicació sense aquesta autorització signada. 
 
 
 
7.  És important  que totes les famílies, a l’hora de matricular 

el seu fill o filla, tinguin prevista una organització  per als 
dies que l’infant es posi malalt   i   no pugui assistir a 
l’escola. 

 
8.  En el cas que calgui traslladar un infant al   CAP (ABS), 

l’escola  ho comunicarà telefònicament  a   la  família amb 
la finalitat que l’acompanyin al centre sanitari. 

 
9.  En el cas de tractar-se d’una emergència, l’escola trucarà 

al CAP i/o al 061, per tal de rebre assistència a la major 
brevetat possible. 

7. QUÈ CAL PORTAR: 
 

1.  Tota la roba i estris del nen/a, han d’anar marcats amb 

el nom. 

2.  Cal que totes les jaquetes, i la bata de pintura, portin 

una veta o goma per penjar-les d’uns 20 cm. aprox. 

3.  Cal  que  la  roba  que  porti  sigui  pràctica.  Eviteu: 
 

pantalons de peto, cinturons, elàstics... 
 

4.  Cada dia,  a la bossa o motxilla, caldrà que hi hagi: 
 

a.  Una bossa de plàstic per a la roba bruta. 
 

b.  Una muda complerta i adequada al temps. 

c.  A més a més, segons l’edat han de portar: 
 
 
LACTANTS (de 4 a 12 mesos) 
 

o  Tovalloletes humides 
 

o  Bolquers 
 

o  Biberó, llet, cereals,...(si en pren) . 
 

o Un vas per beure aigua. 
 

o Un xumet –si el fa servir- per deixar-lo a l’escola. 
 

o  Cada dia, un o dos pitets de roba 
 

o  Una tovallola petita. 
 

o  Una tovallola mida lavabo. 
 

o  Un llençol ajustable (mida llit de baranes).



o Una manta. 
 

o Una bossa de roba per ficar-hi la roba que dueu el 

dilluns (tovalloles, llençol, manta) i que us endueu 

el divendres per a rentar. 
 
 
 
 
CAMINANTS (d’1 a 2 anys) 

 

o Bolquers. 
 

o Tovalloletes  humides. 
 

o  Cada dia, un o dos pitets de roba amb goma que 

li passi  pel cap 

o Un got de plàstic. 
 

o Un xumet –si el fa servir- per deixar-lo a l’escola. 
 

o  Una bata per fer pintura  (millor amb gomes als 

punys i al coll). 

o Una  jaqueta  per  anar al  pati  ( quan  us ho 

demani la mestra). 

o Si  es  queden  a  dormir,  un  llençol  ajustable 

adequat al llit (els venem a l’escola) i una manta. 

JARDI D’INFANTS (de 2 a 3 anys) 
 

o Cada dia, un o dos pitets de roba, amb goma que li 

passi pel cap 

o Un got de plàstic. 

o Bolquers i tovalloletes ( si encara en fa servir) 
 

o Un xumet –si el fa servir- per deixar-lo a l’escola. 
 

o Una bata per fer pintura (millor amb gomes als punys i 

al  coll). 

o Una  jaqueta per a sortir al pati (quan us ho demani  la 

mestra). 

o  Si es queden a  dormir, un llençol ajustable adequat al 

llit  (els venem a l’escola) i una manta. 
 
 
8. RECOMA NACIONS: 
 
 
o Cal oferir a l’infant un horari estable amb una assistència 

regular a l’escola. 
 
o Cal  que    penseu  a  repassar  cada  dia  els  registres 

informatius  diaris  sobre  el  desenvolupament  de  les 
rutines dels infants (els trobareu a l’entrada de la classe 
penjats) i la llibreta amb les activitats diàries realitzades. 

 
o Cal que informeu al matí a la mestra de les incidències 

que hagin pogut sorgir amb el vostre fill/a des  que va 
sortir de l’escola. 

 
o Cal que l’infant no dugui menjar de casa. 

 
o Per celebrar l’aniversari, si opteu per dur algun pastís  o 

qualsevol altre  aliment  per   a  convidar  a  tots  els 
companys de la classe, cal que el compreu fet, per tal



que l’empresa que l’ha elaborat pugui garantir el bon 
estat per al seu consum. 

 
o Durant  el    curs,    les  mestres    agraïran  la  vostra 

col.laboració a l’hora de dur materials per a treballar a 
l’aula, en l’acompanyament en sortides i excursions... 

 
Aquesta normativa ha estat revisada i aprovada 

per la directora de l’escola i amb el vist-i-plau 
del Consell Escolar. el 16 de març del 2015. 


