ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL

“RIU TÚRIA”

ESCOLA INFANTIL
“RIU TÚRIA”

LLIBRE INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES DE
LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS.
1- ¿QUÈ ÉS L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL?
1.1.- Introducció
L’Escola infantil municipal és un centre d’educació infantil
que depen orgànica i institucionalment de l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria, i està autoritzat per la Conselleria
d’Educació per al primer cicle d’Educació Infantil.
Des del centre es tramita la subvenció del bo que concidix
la Conselleria d’Educació, i junt amb la subvenció de
l’ajuntament, les famílies es beneficien de la gratuïtat de
la plaça escolar (veure ordenança)
L’Escola Infantil té com a finalitat contribuir al
desenvolupament físic, afectiu, social i intelectual dels
xiquets/es, oferint una educació de qualitat
personalitzada, completa i coherent.
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ESCOLA INFANTIL “RIU TÚRIA”
Códi de centre: 46025404
C/ Masía Plater s/n, junto al IES
“El Quint”
Telèfon: 961653185.
eeii@ribarroja.es
1.2.- Personal interdisciplinari
L’Escola Infantil compta amb un equip de profesionals
compost per:
• Equip de Coordinació Docent:
o
o
o
o

Direcció
Secretaria
Coordinació de cicles
Coordinació de menjador

• Mestres Especialistes en Educació Infantil.
• Tècnics Superiors en Educació Infantil
• Monitores:
o D’aula
o De menjador
o De transport
• Psicòloga
• Conserge
• Netejadores
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•

Equip de manteniment

2- NORMES DE FUNCIONAMENT EN L’ESCOLA
INFANTIL
2.1.- Horari
Entrades: De 09:00 a 09.30 h (Matí)
De 15:00 a 15:15 h (Vesprada)
Eixides:

De 12.20 a 12:30 h (Matí)
De 16.30 a 17:00 h (Vesprada)

Aquest horari es seguirà d’Octubre a Maig.
En els mesos de Setembre i Juny només hi haurà
classes pel matí.
Horari:

Entrada de 9:00h a 9:30h
Eixida de 12:30h a 13:00h
És importantíssim, per al bon funcionamt d’este centre
el compliment d’este horari, per la qual cosa es prega
màxima PUNTUALITAT.
• No s’entregarà cap xiquet/a a cap persona no
autoritzada prèviament.
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• Una vegada finalitzada la jornada escolar, l’alumnat i
familiars NO podran romandre en el centre i
dependències (hall, corredors, aules, pati…..).

2.2.- Calendari escolar
El calendari de funcionament del centre educatiu serà
l’establit anualment per la Conselleria d’Educació.
2.3.- Taxes dels servicis extraordinaris
Estes taxes estan regulades en l’ordenança fiscal, i es
poden consultar en:

www.ribarroja.es
•

Ampliació horaria: de 7.30 a 9:00h
o Mes complet 20€
o Dies solts: 4€

• Menjador: si són menys de 10 dies al mes, 4€/dia; i a
partir de 10 dies a 3’50€/dia.
• Transport: 25€/mes
• Escola d’estiu: mes de juliol; 60€ (menjador no inclós)
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2.4.- Servicis
* Menjador
• Funciona de setembre a juliol de 12.15h a 15 h, els
xiquets/es menjaran i tindran temps de descans.
• Funciona amb un servici de catering, coordinat per
l’encarregada de menjador.
• Cada grup té assignada una monitora de menjador.
• Diariament les famílies estaran informades per mitjà
d’una nota, i mensualment se’ls enviarà el menú.
• En el cas dels lactants, el funcionament serà explicat
per les tutores en les reunions d’inici de curs.
• Els xiquets/es que patisquen
alguna al·lèrgia o
intolerància, hauran d’aportar l’informe mèdic a la tutora.
• Els xiquets/es que per qualsevol causa justificada no
assistisquen al col·le i vullguen utilitzar el menjador,
hauran d’avisar abans de les 9.30 h, i vindre abans de les
12:00h
• Les eixides dels xiquets/es que utilitzen este servici, i no
es queden en el col·le a la vesprada seran:
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Ø De 13:15 a 13:30 h ( sense sesta)
Ø De 14:45 a 15:15 h ( amb sesta)
* Autobús
• El servici està atés per la monitora de transport
• Hauran d’estar en les parades 5 minuts abans de
l’ horari, tant en la parada de pujada como de baixada.
• Este servici funciona només en horari de matí i
vesprada.
• El telèfon mòbil del transport: 620894850 només
s’utilitzarà en cas d’urgència.
• Els xiquets/es pujaran i baixaran sempre en la parada
triada.
• Es facilitarà a les famílies l’horari corresponent adaptat
al calendari escolar.
Ø Horari de setembre
Ø Horari d’octubre a maig
Ø Horari de juny
* Ampliació horaria
L’horari en este servici és:
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Ø

De 7.30h a 9 h

* Psicóloga.
Les famílies que requerisquen este servici hauran de
sol·licitar-ho a través de cita prèvia per mitjà de les
tutores. Els dies d’atenció seran dimarts i dijous.
* Escola d’estiu en juliol
• S’ofereix este servici durant el mes de juliol, per a tots
els xiquets/es matriculats durant tot el curs en la nostra
escola infantil.L’horari serà de 9 a 13 h
• Servicis que s’ofereixen en l’escola d’estiu:
Ø Ampliació horaria: de 7:30 a 9:00 h
Ø Menjador: de 13 a 15 h
Ø Autobús: se facilitarà a les famílies l’horari
corresponent.
2.5.-Mesures higiènic-sanitàries
• Como els xiquets/es venen a l’escola infantil a conviure
amb uns altres xiquets/es, és imprescindible una
correcta higiene personal diaria.
• Heu de parar atenció al fet que porten les ungles ben
retallades i netes .
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• Un/a xiquet/a malalt/a no ha d’assistir a l’escola, així
com si se sospita de la incubació d’alguna de les
malalties infectocontagioses (febre, diarrea, vòmits,
gastroenteritis, conjuntivitis, nafres en la boca,
varicel·la, paràsits intestinals, polls etc….)
• En cas de que el xiquet/a emmalaltisca en el centre,
s’ avisarà a la família, perquè siga recollit com més
prompte millor. Tot quedarà registrat en un llibre
d’incidències.

• A l’escola infantil no s’administraran medicaments per
mesura de seguretat, excepte en enfermetats cròniques i
mitj informe mèdic i autorització de les famílies.
• Si algún/a xiquet/a és al·lèrgic a algun aliment, haurà
de comunicar-ho a través d’un informe emés pel seu
pediatre.
3- EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
El Nostre Projecte Educatiu és actiu, participatiu i
global, on
el joc és el principal eix del procés
ensenyament-aprenentatge; contribuint així
al
desenvolupament físic, afectiu, social i intelectual dels
nostres alumnes de forma integral i harmònica.
La nostra metodologia de treball parteix del respecte
cap als nostres xiquets/es, som un punt de referència
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afectiva, emocional i cultural; observem i acompanyem
en aquest camí, organitzant el context en el qual ens
desemboliquem per a fer-ho educatiu.
Som mediadors entre els xiquets/es i el coneixement,
promovent experiències vivenciales d’aprenentatge.
Sobretot, estem oberts a nous camins, la nostra
implicació educativa ens fa reflexionar constantment
sobre nostra ACCIÓ EDUCATIVA; en contínua
formació.
I molt important per al nostre centre són les FAMÍLIES,
que constitueixen un element essencial, compartint i
acompanyant als seus fills i filles en el PROCÉS
EDUCATIU.
Ens preocupem de facilitar tota la informació a les
famílies sobre el comportament, evolució dels seus
fills/es, i sobretot oferint suport per al seu
desenvolupament i maduració.

4 – RELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA
La bona relació entre els dos nuclis bàsics on creix el
xiquet/a: la família i l’escola és el més important.
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L’escola infantil compta amb uns mecanismes per a
establir aquest tipus de relacions a través de:
•
•
•
•
•
•
•

Contacte diari amb les famílies.
Acompanyament (Adaptació).
Reunions generals informatives.
Tutories individuals amb l’educadora.
Participació de les famílies a l’aula.
Informes trimestrals
Consell Escolar.
En el cas de separació o divorci de la unitat familiar,
és necessari presentar en direcció l’acreditació de
la custòdia de l’alumne i informar a la tutora, a la
qual també és convenient informar de qualsevol
canvi que es produïsca en el nucli familiar.
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5 - PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA
Quan el xiquet/a comença l’escola sorgeixen canvis tant
per a ells/es com per a les seues famílies.
Aquesta etapa tan important la denominem “PERÍODE
D’ACOMPANYAMENT”, sent un procés respectuós, en el
qual oferim:
• Seguretat
• Afecte
• Accessibilitat
• Escolta activa
• Flexibilitat
I sobretot estant molt presents, respectant els seus
ritmes, temps i necessitats.
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La família juga un paper fonamental en aquest procés, i
des de l’escola oferim les següents posibilitats:
1- ACOMPANYAMENT DE LA FAMÍLIA A
L’AULA
Algun membre de la família acompanya al xiquet/a
durant els primers dies de la seua entrada al col·le, per
a facilitar la seua adaptació a l’entorn escolar.
2- PERÍODE D’ADAPTACIÓ SENSE
ACOMPANYAMENT
Per situacions personals, moltes vegades NO ES POT
FER ACOMPANYAMENT.
En aquests casos, per a facilitar l’adaptació és
convenient flexibilitzar l’horari de permanència en el
col·le, de manera progressiva.

L’organització i funcionament del col·le, estaran
supeditats a l’evolució de la pandèmia de la
Covid-19.
Les mesures estaran contemplades en el Pla de
Contingència del Centre

13

14

