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INTRODUCCIÓ

L'ampliació de la xarxa d'escoles bressol municipals
a la ciutat, així com l'actualització de la seva gestió
organitzativa, ha propiciat la necessitat d'elaborar
un seguit de documents que són la base del funcio nament dels centres:
. El model educatiu de les escoles bressol municipals
(2005). Document que recull el marc teòric per a
l'acció educativa a les escoles bressol municipals
de Barcelona .
. Les escoles bressol municipals. Document que recull
informació sobre l'organització i funcionament del
centre i que va dirigit a les famílies a l'inici de cada
curs .
. Reglament Orgànic de Centre (2005). Document normatiu que ha de permetre l'elaboració del Reglament dc règim intern a cada escola bressol.
El Reglament que presentem regula de forma
ordenada i sistemàtica l'estructura d'organització i
gestió, i recull tots els aspectes necessaris per al funcionament dels centres en tots els seus àmbits.
Aquest Reglament, q ue recull el conjunt de normes
per a les esco les bressol municipals de Barcelona,
ha de ser el marc de referència per a l'elaboració
dels reglaments de règim intern de cada centre.
El Reglament de règim intern regula la convivència
a l'interior de l'escola de tots els membres de la
comunitat educativa i conté l'organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. En aquest sentit, expressa la singularitat del
centre en:
. L'organització del claustre de mestres (periodicitat
de les sessions, convocatòries, actes ... ), com també
tasques encomanades individualment .
. L'organització d'activitats del centre .
. Aspectes concrets de les tasques encomanades a
les empreses de serveis externes .
. La regu lació de l'ús d'espais comuns de l'escola .
. Altres aspectes que responguin a les necessitats del
centre.
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La Direcció enviarà una còpia del Reglament de
règim intern que s'hagi elaborat a partir del Reglament orgànic de centre, al Servei d'Educació Infantil
de l'Institut d'Educació (IMEB), per assegurar la
seva adequació a la legalitat vigent.
D'altra banda, el present Reglament de centres podrà
ser modificat per canvis normatius o per indicació
de I'IMEB.
Manel Blasco Legaz
Gerent de l'Institut Municipal d'Educació
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ÒRGANS DE GOVERN: LA DIRECCIÓ

L'òrgan unipersonal de govern és la Direcció. L'IMEB
és el responsable del nomenament de les direccions
de les escoles bressol, per la qual cosa convoca la
provisió dels llocs de treball corresponents. La selecció de candidats/es a la direcció dels centres es
fa mitjançant un concurs de mèrits en què es valora
especialment el projecte de direcció.
Són funcions de la Direcció:
. Representar el centre i representar l'Administració
en el centre .
. Vetllar pel compliment de les normes vigents i la
seva aplicació correcta .
. Organitzar i controlar els recursos humans que
tingui assignat el centre: assignació de les professionals a les aules d'acord amb els criteris establerts,
difusió de l'oferta formativa institucional, control
del compliment laboral, executar el pla d'acollida
del personal de nova incorporació al centre, etc.
. Planificar, seguir i avaluar totes les activitats del
centre .
. Vetllar per la coherència de les activitats educatives
i la seva adequació als diferents grups d'edat.
. Preveu re i administrar el pressupost del centre:
control de les despeses i pagaments .
. Introduir i actualitzar informàticament les dades
acadèmiques i administratives del centre, d'acord
amb els procediments i disposicions que estableixi
I'IMEB: control de les places, dades de facturació,
dades d'escolarització, incidències, etc .
. Control i vigilància del manteniment de l'equipament. Realització i actualització de l'inventari.
. Vetllar per l'adequada relació amb totes les famílies
del centre .
. Impulsar i coordinar la participació dels diferents
sectors de la comunitat educativa, d'acord amb els
canals establerts; convocar i presidir les reunions.
. Dirigir l'elaboració del projecte educatiu de centre
i del Reglament de règim intern i garantir-ne la
seva aplicació .
. Elaborar, en el marc del Projecte educatiu, el Pla
anual de centre i Memòria d'avaluació. Lliurar els
documents a l'IMEB.
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. Coordinar-sc amb les empreses i serveis externs,
per tal de garantir el bon funcionament del centre .
. Atenció directa als infants, adequant el seu horari
lectiu d'acord amb l'organització de l'escola.
L'horari estandarditzat de la Direcció del centre serà
de 9 a 13 h i de 14 a 17 h, o de 9 a 14 hi de 15 a
17 h. La Direcció garantirà la presència d'un educador o educadora de l'equip en l'horari de funcionament de l'escola .
En cas d'absència imprevista o de curta durada del
director o directora, l'educador/a complementari/ària
assumirà aquelles funcions que afectin directament
l'organització i funcionament quotidians del centre.
En cas d'absència de llarga durada, el Servei
d'Educació Infantil de I'IMEB, tenint en compte la
singularitat del centre i en col·laboració amb la
Direcció, sempre que sigui possible, planificarà la
substitució en l'execució de les funcions que es
considerin més importants.
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

El claustre de mestres

El claustre és l'òrgan de participació dels educadors
i educadores en la gestió i la planificació educatives
de l'escola. Està integrat per la totalitat dels educadors
i educadores que hi presten serveis i és presidit pel
director/a.
Són funcions del claustre:
·Elaborar el projecte educatiu del centre.
·Aportar propostes sobre l'organització i la programació general del centre i per al desenvolupament
de les activitats.
·Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne l'aplicació
i decidir-ne possibles modificacions posteriors.
·Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació
i la investigació pedagògiques i en la formació dels
mestres de l'escola.
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· Elaborar propostes per a la concreció del reglament
de règim intern.
· Participar en l'avaluació interna del centre.
· Participar en les sessions pedagògiques sobre casos
concrets d'infants, entenent que vetllar pel seu bon
desenvolupament és una tasca de responsabilitat
conjunta i compartida per tot el claustre de mestres.
· Qualsevol altra que, en el marc de les funcions que
li són assignades, sigui encomanada per la Direcció
de Centres educatius municipals.
La Comissió de participació

És voluntat municipal el foment de la participació
de la comunitat educativa i, molt especialment, de
les mares i pares en el centre. L'IMEB, atès una
manca de regulació en el primer cicle d'Educació
Infantil, ha creat una comissió integrada pels
representants dels diferents sectors: famílies, personal
docent i administració. Així doncs, l'òrgan de participació és la Comissió de participació.
La Comissió té la funció bàsica de participació a nivell
consultiu. Estudiarà, informarà i elevarà propostes
en relació als diferents àmbits de la gestió educativa
i administrativa del centre, afavorint d'aquesta manera la cohesió de la comunitat educativa i fomentant
la seva participació.
l. Projecte educatiu: valora o revisa, si és el cas, el

projecte educatiu de centre.
2. Reglament de règim intern: valora i segueix el
Reglament de règim intern del centre.
3. Programació general del centre: valora la programació general de centre que elabori la Direcció,
especialment el calendari d'activitats. Pot presentar
propostes i fer suggeriments. Ha de conèixer la
memòria anual del centre.
4. InstaHacions: participa en l'optimització de les
instaHacions i mobiliari del centre, d'acord amb
la programació general d'ús de les instal·lacions
de responsabilitat municipal.
5. Pressupost: disposa d'informació del pressupost
anual assignat i seguiment de les despeses.
6. Preinscripció i matriculació: participa en la Comissió de matriculació de centre.
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FUNCIONS DEL PERSONAL DOCENT

Els tutors

El tutor o tutora forma part de l'equip educatiu de
l'escola i és responsable de l'atenció directa dels
infants del grup assignat des d'una intervenció activa, afectuosa, entusiasta i reflexiva . A l'escola bressol és molt important el caràcter educatiu que tenen
les tasques vinculades a la cura i les necessitats dels
infants: alimentació, higiene, descans, joc. seguretat.
El tutor/a ha de definir les necessitats de cada infant
en un sentit ampli, i, conseqüentment, ha d'articular
les situacions vinculades a les activitats del menjar,
el canvi de bolquers, etc., com oportunitats per a
una interacció de qualitat amb els nens i nenes, en
les quals no solament se'ls satisfan les necessitats
bàsiques, sinó també la primigènia necessitat d'afecte
i d'aprenentatge.
Funcions:
. Elaborar, dur a terme i avaluar la programació
d'aula en funció del Projecte educatiu de centre i
el Projecte cunicular de centre i del nivell evolutiu
dels infants .
. Impulsar el desenvolupament harmònic i global i
l'aprenentatge dels infants, potenciant les capacitats
de cada nen i cada nena i, en el cas de criatures
amb necessitats especials, actuar de manera coordinada amb els diferents serveis i/o professionals
que els atenen, utilitzant els procediments i circuits
establerts per fer demandes al Servei d'Educació
Infantil, Primària i Educació Especial de la Direcció
de Centres de l'IMEB i concretats a la Guia del
procés .
. Oferir als nens i nenes un conjunt d'experiències
educatives adequades a les seves capacitats i que
generin la seva activitat mental i observable .
. Tenir cura de les necessitats bàsiques d'higiene de
cada infant.
. Promoure la interacció educativa qu e s'estableix
amb la mestra i entre altres nens i nenes .
. Suscitar l'activitat constructiva de l'infant com a
responsable del seu propi progrés, a través de
propostes que han de:
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- Facilitar l'exploració, el descobriment i la comprensió dels continguts nous, així com el seu ús
autònom, de manera progressiva.
- Permetre camins més acompanyats i més autònoms per assolir de les fites proposades; valorar
tots els processos i ajudar a veure els més adien ts.
- Fer ús del llenguatge, verbalitzar el que es va fent
i ajudar els nens i nenes a adonar-se'n.
- Potenciar la interacció entre els infants, com a
font de socialització, individualització i desenvolupament cognitiu.
- Fer propostes diferents que representin la diversitat
dels infants, adaptant-les al punt de partida de
cada infant i a la vegada saber fer propostes que
el permetin anar cada cop més endavant.
- Observar i avaluar el procés d'aprenentatge de
cada infant.
- Atendre en tot moment el grup assignat durant
la franja lectiva.
- Preparar i adequar l'espai i els materials de joc.
Distribució dels espais i temps.
- Vetllar per la coherència de criteris i d'actituds
entre el tutor/a i l'educador/a de suport educatiu.
- Fer ús dels instruments per a la gestió de les
incidències (full d'incidències).
- Informar les famílies del desenvolupament del
seu fill o filla a través d'entrevistes i informes
escrits.
- Dissenyar la planificació de la comu nicació amb
les famílies a l'aula.
-Dirigir les reunions d'aula adreçades a les faffil1ies.
- Tutoritzar, si és el cas, estudiants que realitzin el
pràcticum curricular a l'aula.
- Ser responsable en el manteniment de l'equipament i deis recursos material.s de l'escola.
Els tutors i tutores faran un horari lectiu de 9 a 13 h
i de 15 a J7 h. L'horari de gestió serà de cinc hores
presencials a la setmana i es realitzarà, de manera
estàndard, de l3 a 14 ho de 14 a 15 h segons l'organització de cada escola.
Es requereix l'ús de roba apropiada per a l'exercici
de la tasca educativa amb infants de O a 3 anys, com
també el seguimen t d' uns hàbits higiènics mínims.
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L'ús de mitjans audiovisuals requerirà una altra
persona adulta a l'aula per tal de garantir l'adequada
atenció als infants.
D'altra banda, no es faran servir els telèfons mòbils
durant l'atenció als infants.
Els educadors complementaris

L'educador/a complementari/a és escollit per la
Direcció en funció del perfil més adequat per a l'organització, i per a un període d'un curs escolar prorrogable a un altre. Les funcions que ha de realitzar són:
. Recepció dels infants a les 8 del matí, tasca que es
complementa amb personal de suport educatiu
necessari segons el nombre d'infants que arriben
de 8 a 9 h .
. Substitució del tutor/a o director/a que té una baixa
de curta durada .
. Les tasques que li encomani la Direcció:
-Suport a les aules, tant pel que fa al tipus d'activitat com a necessitats específiques del grup
d'infants i de les criatures d'especials necessitats.
- Acompanyament d'activitats fora de l'escola.
-Suport a tasques de la direcció.
L'horari dc l'educador/a complementari/a serà de 8 a
16 h. Aquest horari comprèn una hora per a dinar i
una hora per a la gestió entre la franja de 12 a 15 h,
en funció de l'organització de l'escola, per tal d'assegurar la cobertura horària del migdia.
El SUPORT EDUCATIU

El servei de suport educatiu està gestionat per entitats
externes i les funcions dels educadors/es de suport es
concreten en:
. Atenció educativa de les 8 a les 9 del matí:
- Rebre el<; infants i a les famílies.
- Satisfer les necessitats de cura.
- Ajudar a esmorzar aquells infants que facin
aquest àpat a l'escola.
- Proposar activitats de joc ajustades a cada edat.
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- Recollir i registrar la informació rellevant respecte
a l'infant i a la família i comunicar-la al tutor o
tutora .
. Temps d'alimentació i descans d'Il.30 a 15 h:
- Suport al tutor o tutora del grup en l'activitat
del dinar, adaptant la seva intervenció als objectius establerts per l'escola bressol.
- Atendre les necessitats d'higiene i cura dels
infants.
- Posar a dormir als infants, ajudar a preparar
l'espai de descans i crear un clima adequat.
- Atendre els infants que es van despertant i
recollir l'espai.
- Comunicar al tutor o tutora les incidències oportunes que s'hagin produït durant l'estona de
descans.
Per articular la coordinació i el seguiment, la Direcció
del centre realitza una hora mensual de reu-nió amb
tot el personal de suport educatiu.
EL PERSONAL NO DOCENT

Servei de cuina

La utilització del servei de menjador és voluntària
per part de les famílies L per tant, implica l'acceptació
de les seves condicions.
El servei de cuina està gestionat per empreses externes o per la mateixa escola bressol.
En el cas d'estar gestionat per una empresa externa,
el servei està conformat per dues persones i el seu
horari depèn de la singularitat del centre, segons el
contracte d'adjudicació del servei.

I.

La funció de l'empresa és el subministrament i el
servei integral d'alimentació entre les 8 del matí i
les 5 de la tarda i treballarà, a fi de condicionar espais,
aparells i eines, dos dies abans de l'inici del curs i un
dia després de l'acabament del curs, d'acord amb el
calendari escolar i les instruccions de l'IMEB, així
com allò que marqui el plec tècnic pel centre.
La supervisió del servei in situ per part de l'empresa
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tindrà lloc com a mínim 2 hores a Ja setmana.
Els àpats es subministraran diàriament de dilluns a
divendres d'acord amb les places de l'escola i els
menús contractats per les famílies. Els menús, programats de forma setmanal i mensual, es presentaran
classificats d'acord amb el següents grups d'edat dels
infants (esmorzars, dinars i berenars): lactants,
caminants, grup d'I a 2 anys, grup de 2 anys i adequació del menú dirigit al grup de 2 anys per als
adults.
Es respectaran les variants alimentàries per prescripció mèdica justificada documentalment i d'altres
menús que puguin sorgir fruit de les necessitats del
centre.
Els règims específics per malaltia s'atendran sempre
sota dictamen mèdic. Les dietes alimentàries d'aquests
règims correspondran a: dieta sense gluten, dieta
sense lactosa, dieta vegetariana adaptada, dieta per
malalties de fetge i vies biliars, menús alternatius
per a malestars d'estómac, diarrees, etc.
La neteja de materials de la cuina i dependències
annexes: rebost, vàter, pati interior, entrada a la cuina,
etc., van a càrrec de l'empresa de servei de cuina.
També és funció del personal de cuina preparar i
traslladar els carros de servir aliment a cada una de
les aules o dependències i recollir-los.
La reposició, manteniment i reparació de maquinària, parament, útils i eines van a càrrec de l'empresa.
Servei de neteja

El Servei de neteja és contractat per l'IMEB i gestionat per una empresa. Ha ha de realitzar les seves
tasques diàriament, de dilluns a divendres.
Són a compte i càrrec exclusius de l'empresa la maquinària, els utensilis, els productes de neteja i els
accessoris que siguin necessaris per a la prestació del
servei. Són també a càrrec de l'empresa el subministrament i la recol·locació diària de materials
fungibles com són el sabó rentamans, el paper
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higiènic, els eixugamans, les bosses d'escombraries
i altres elements anàlegs. A més, l'empresa de neteja
ha de posar els mitjans necessaris per fer possible
recollir selectivament els residus i fer-los arribar al
destí adequat, d'acord amb el model de recollida
selectiva municipal.
A les escoles bressoL es rentaran mensualment les
fundes dels matalassos, coixins, cortines i altres elements tèxtils en les rentadores instal·lades a l'efecte.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Horari

L'horari d'atenció als infants a les escoles bressol és
de 8 a 17 h, de dilluns a divendres, a excepció de:
- El període d'adaptació dels infants (entre la data
d'inici de curs i el 30 de setembre) en què l'horari
depèn dels acords establerts amb les famílies.
- El període de l' 1 a 1 5 de julioL en què l'horari és
de 8 a 15 h, per tal d'afavorir la formació del personal
docent que és plantilla de l'IMEB.
El temps de permanència diària de l'infant a l'escola,
de manera general, és d'un mínim de cinc hores. Quan
un infant no pot assistir a l'escola, la família ho ha de
notificar a la direcció del centre. En cas que un infant
hagi de canviar el seu horari habitual és necessari que
la falllllia ho notifiqui abans de les 10 h.

La falta d'assistència no justificada durant més de
vint dies naturals provoca la baixa de l'infant i la
immediata cobertura de la plaça.
Les baixes durant el curs s'hauran de comunicar a
la direcció, mitjançant l'imprès corresponent, abans
del dia 20 de cada mes.
Preinscrlpcló i matrícula

El procés de preinscripció i matrícula dels infants
està regulat per la resolució del Departament d'Edu-
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cació de la Generalitat de Catalunya, corresponent
a cada curs escolar.
A més, la matrícula s'ha de renovar cada curs i
requereix estar al corrent de pagament, omplir un
imprès de renovació i, en el cas de sol·licitud d'ajut,
presentar la documentació necessària per establir
la quota que correspondrà pagar el curs següent.
Les famílies d'alumnat matriculat en una escola
bressol que, per diferents raons (canvi de domicili,
feina, etc.) vulguin optar a una plaça en un altre
centre podran realitzar la preinscripció en aquest,
sense que els suposi perdre la plaça en el centre al
qual ja assisteix l'infant.
Preu

Anualment, l'Ajuntament de Barcelona aprova el
preu públic fixat per l'IMEB corresponent a les quotes d'escolaritat i alimentació per a les escoles bressol
municipals.
Recollida

El pare, la mare o la persona que en tingui la tutela
notificarà la identificació de la persona que recollirà
l'infant.
En el cas que no sigui la persona habitual qui reculli
l'infant, cal notificar-ho amb antelació o bé aportar,
en el moment de recollir-lo, autorització signada pel
pare, la mare o la persona que en tingui la tutela.
L'infant que no és recollit a partir de les 17 h passa
a ser responsabilitat de la Direcció que, després d 'esbrinar les causes de l'endarreriment i mantenint
l'espera durant un marge de temps, seguirà el protocol establert per a aquests casos.
Actuació en cas d'indisposició

El tutor o tutora de l'infant indisposat ho comunicarà
a la direcció de l'escola per tal que es valori la conveniència o no d'avisar la família. En qualsevol cas,
l'avís el realitzarà Ja direcció del centre.
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Actuació en cas d'accident

En cas d'accident d'un infant és necessari seguir el
protocol establert per I'IMEB en aquests casos. La
direcció avisarà la família i, d'altra banda, caldrà
comunicar Ja incidència, mitjançant un informe, al
Servei d'Educació Infantil.
Activitats fora del centre

Les fanu1ies han d'autoritzar per escrit la participació
dels infants a les activitats que es realitzin fora del
centre i fer-se càrrec de les despeses particulars que
ocasionin.
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants per grup, un dels quals ha de ser necessàriament el tutor o tutora.
En el cas d'aquelles famílies que no considerin oportú
que els seus fills o filles participin en aquestes activitats, l'escola ha d'oferir la possibilitat que l'infant
resti al centre mentre dura l'activitat.
Alimentació

La utilització del servei d'alimentació és voluntària
i implica l'acceptació de les seves condicions.
Per raons higiènica-sanitàries i organitzatives les
famílies no podran portar aliments de casa en substitució dels que proporciona l'escola, atès que suposaria l'entrada al centre de menjars sense el control
que l'IMEB considera necessari garantir.
Si per alguna raó el pediatra considera que a l'infant
li convé una dieta especial, s'arribarà a un acord per
atendre aquesta demanda .
La quota d'alimentació es pagarà a l'IMEB per mesos
avançats, per domiciliació bancària, a raó de mitja
quota el setembre, una quota mensual d'octubre a
juny, i mitja quota el juliol (total: lO mensualitats).
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LA LLENGUA EN L'EDUCACIÓ

Segons la Llei i el Decret legislatiu de 7 de l' l del
1998 (DOGC 2553) de política lingüística, el català,
com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de
l'ensenyament, en tots els nivells i modalitats educatius. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau
han de fer del català el vehicle d'expressió normal
en les seves activitats docents i administratives, tant
les internes com les externes.
CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ DELS GRUPS

Els grups es conformaran segons el nombre d'infants
que, per la seva edat i d'acord amb el seu any de
naixement, estableix la ràtio que defineix l'IMEB i
la normativa de la Generalitat de Catalunya. Es podran produir excepcions sempre i quan es tracti
d'infants sobre els quals hi ha un dictamen per
necessitats educatives especials o en altres situacions
que requereixen de l'aprovació de l'IMEB.
El nombre d'infants per grup és el següent:
- Per al grup de O a l any, 7 infants.
- Per al grup d' l a 2 anys, lO infants.
-Per al grup de més de 2 anys, 18 infants.
PROCEDIMENT EN CASOS D'ABSÈNCIA DE PERSONAL DOCENT

Baixa per malaltia

Cal comunicar a la direcció del centre, el més aviat
possible, la baixa per malaltia. S'ha de lliurar al Servei
de Recursos Humans de l'IMEB en un termini màxim
de 48 hores (portant-la en mà, dipositant-la a la
bústia de l'entrada o enviant-la per correu certificat).
Mentre duri la malaltia els comunicats de confirmació de baixa han de ser setmanals, a excepció
d'aquells casos en què el metge decideixi que han
de ser quinzenals . El procés de lliurament és el
mateix que l'anterior.
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Alta
S'ha de lliurar al Servei de Recursos Humans abans
de la incorporació del treballador o treballadora al
seu lloc de treball.
El responsable del lliurament dels documents de
baixa o alta és la persona malalta i/o accidentada,
no el centre de treball.
Tramitació d'altres motius d'absència de personal:
permisos i premis. S'han de sol·licitar amb el termini
de temps suficient per preveure el pla de substitució
del seu lloc de treball en el marc de l'organització
interna del centre.
ALUMNES EN PRÀCTIQUES

La direcció és la responsable de la coordinació de les
pràctiques d'estudiants al centre.
Els tutors i tutores de grup són els referents i fan el
seguiment de l'alumnat de les universitats, lES, etc.,
durant la realització del practicum. La previsió, gestió
i comunicació d'incidències es realitzen des de la
direcció de l'escola bressol cap a la Direcció de
Centres Educatius Municipals de I'IMEB (Coordinació de pràctiques).
RECINTE ESCOLAR I EQUIPAMENT

Normes de convivència. Prevenció del tabaquisme
i l'alcoholisme
La Llei 20/1985, de 25 de juliol de 1985 (DOGC núm.
572, de 7.8.1985), modificada per la Llei 10/1991, i
per la Llei 8/1998, de 1O de julioL (DOGC núm. 2686,
de 22.7.1998), estableix les mesures i accions per a la
prevenció i assistència en matèria de substàncies que
poden generar dependència.
D'acord amb la normativa vigent, no es poden vendre
productes de tabac ni fumar en els centres d'ensenyament de qualsevol nivell. Aquesta normativa afecta el
professorat, el personal d'administració i serveis i
qualsevol persona que es trobi dins del recinte escolar.
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La Direcció de l'escola reservarà àrees ben delimitades
per a fumadors i es senyalitzaran adequadament, les
quals no podran correspondre a zones on es produeixi
convivència amb alumnes, ni en els espais en els quals
s'elaboren, es manipulen, es transformen i es preparen
els aliments. En els llocs on sigui autoritzat, mai no
es podrà fumar en presència dels infants.
En atenció a la promoció i defensa de la salut individual
i coUectiva, el dret a la salut dels no fumadors, en les

circumstàncies en què pugui ser afectada, preval sobre
el dret a consumir productes del tabac.
Tampoc no és permesa la venda ni consum de begudes
alcohòliques en els centres d'ensenyament. Es recorda
que són alcohòliques totes les begudes amb més de
0,5 graus d'alcohol. La cervesa és beguda alcohòlica .
El compliment d'aquesta norma és exigible a tot el
personal del centre i als visitants.
Recursos materials

a) Inventari. És competència dels tutors-educadors
portar l'inventari del material de l'aula de la qual
és responsable.
La direcció és qui gestionarà l'inventari de tot el
material d'ús general del centre.
Al final del curs, cada tutor/a lliurarà a la direcció
el seu inventari, fent-hi constar el material adquirit,
el donat de baixa i la previsió de necessitats per al
curs vinent.
b) Compres i control. Correspon al tutor/a preveure
les compres del material necessari per a la seva aula,
com també el control del material adquirit.
La compra d'un material està supeditada a l'aprovació del pressupost per part de la direcció del centre.
e) Emmagatzematge i conservació. Tot el material haurà
de tenir el seu lloc d'emmagatzematge, sigui a l'aula
o a un lloc especialment destinat a aquest efecte.
d) Utilització. Tot el material podrà ser utilitzat per totes
les aules, donant prioritat a l'aula que té l'assignació
d'aquest materiaL
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Manteniment

Cal seguir els processos i procediments establerts per
solucionar de les diferents situacions que es puguin
presentar.
Aquells educadors o personal del centre que detectin
anomalies hauran de comunicar-ho a la direcció
de l'escola, que és qui iniciarà el tràmit necessari per
a la realització dels serveis de reparació.
També es trametrà un informe amb documentació
annexa, si és necessari, a la Direcció de Construccions
Escolars, amb còpia a la Direcció dc Centres Educatius Municipals.
Regulació de l'ús d'espais comuns de l'escola

És competència de la Direcció de l'Escola la regulació
de l'ús dels espais del centre, especialment aquells
que són d'ús comú. Sempre que es vulgui fer ús d'un
espai caldrà fer la petició a la Direcció del centre amb
la major antelació possible, que hi donarà conformitat atenent les prioritats i destinació de cadascun
dels espais.
D'altra banda, l'IMEB ha desplegat una normativa
reguladora de l'ús dels espais i instal ·lacions de les
escoles bressol municipals per als alumnes matriculats, fora de l'horari lectiu. Aquestes activitats es
duran a terme a petició i per iniciativa de l' AMPA
de l'escola, que en serà l'organitzadora, i hauran
de comptar amb l'interès d'un nombre suficient de
famílies que faci viable l'organització de l'activitat.
Espais Informatius

La Direcció de l'escola ha de garantir dos espais
(cartelleres) per facilitar i fer pública la informació sobre
el centre a les famílies i l'equip docent. Es facilitarà
també un espai per a la comunicació entre l' AMPA i
les famílies. És responsabilitat de la Direcció l'actualització i seguiment de la informació de l'escola.
De la mateixa manera, la Direcció és responsable de
l'actualització del contingut de la pàgina web del
centre, per la qual cosa comunicarà els canvis al
Servei d'Educació Infantil, que ho tramitarà al
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Departament d'Organització i Sistemes de la Informació.
Prevenció de Riscos Laborals

A l'escola bressol, el director o directora esdevé
coordinador i cap d'emergència del centre en la
prevenció de riscos laborals. Així doncs, és responsable de l'elaboració del Pla d'emergència, l'execució
del seu simulacre i del compliment de les normes de
seguretat, com també de complimentar les fitxes
d'avaluació corresponents i elaborar propostes de
millora (aspectes que caldrà recollir en el Pla d'anual
de centre).
De la mateixa manera, és necessari que garanteixi
la senyalització dels accessos d'acord amb la normativa vigent.
PUBLICITAT DEL REGLAMENT

La Direcció donarà a conèixer aquesta normativa a
tots els membres de l'equip docent. Així mateix, a
les altres persones que formen part de la comunitat
educativa es donarà un extracte d'aquells aspectes
que tinguin a veure amb les seves tasques i responsabilitats a l'escola .
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