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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Anunci de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre 
aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora del 
sistema d’accés i organització de l’Escola d’Educació 
Infantil.

ANUNCI
Per Acord del Ple de data 29 de juny de 2017, es va aprovar defini-
tivament l’Ordenança Reguladora del sistema d’accés i organització 
de l’Escola d’Educació Infantil “Els Xiquets” de Fontanars dels 
Alforins, la qual cosa es publica a l’efecte dels articles 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Lo-
cal:
Ordenança Reguladora del Sistema d’Accés i Organització de l’Es-
cola d’Educació Infantil “Els Xiquets” de Fontanars dels Alforins.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
L’objecte de la present Ordenança es la determinació del règim ju-
rídic bàsic del servei, sent aplicable a L’Escola d’Educació Infantil 
“Els Xiquets” de Fontanars dels Alforins.
Article 2. Règim Legal.
L’Escola d’Educació Infantil es regirà per l’establit en la present 
Ordenança, per la resta de les normes d’aquest Ajuntament i per la 
normativa legal general aplicable, disposant d’autonomia pedagògi-
ca, d’organització i de gestió en el marc de la legislació vigent i en 
els termes de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i 
en les seues normes de desenvolupament.
Article 3. Principis rectors.
L’Escola d’Educació Infantil, en el desenvolupament de les seues 
actuacions educatives, actuaran d’acord amb els següents principis 
rectors:
- Interés superior de la xiqueta i el xiquet
- Protecció a la infància.
- Coeducació.
- Inclusió, entès com a respecte a la diversitat.
- Integració de totes les xiquetes i xiquets.
- Autonomia en el desenvolupament del seu projecte educatiu.
- Fonamentació dels mètodes de treball en les experiències, les ac-
tivitats i el joc i aplicació d’aquests en un ambient d’afecte i confi-
ança, per a potenciar l’autoestima i integració social dels xiquets i 
xiquetes.
Article 4. Requisits mínims.
1. Podran sol·licitar l’admissió al centre, els pares/mares, tutors o 
representants legals del xiquets/tes.
2. Sols en el cas de que queden places lliures, podran efectuar ma-
trícula xiquets/tes no empadronats a Fontanars dels Alforins, tenint 
prioritat sempre els empadronats.
Article 5. Sol·licitud de matrícula.
1. S’anunciarà en el tauló d’anuncis i en la web de l’Ajuntament, 
l’obertura del termini per a presentar les sol·licituds de matricula, 
que es tramitarà per a cada curs escolar , en el mes de juny.
2. Podran admetre’s sol·licituds de matrícula fora del termini ordi-
nari únicament quan quedaren places lliures.
3. Finalitzat el període de matrícula, es publicarà la llista d’ admesos 
i places vacants.
4. En el cas que hagueren més sol·licituds de matrícula que places 
habilitades al centre, es requerirà a tos els interessats la documenta-
ció necessària per a dur a terme el procés de baremació, que serà 
puntuat conforme al barem establert en l’article següent.
Article 6. Baremació.
En el cas de que n’hi hagen més sol·licituds de matrícula que places 
tinga el Centre, el procés d’admissió serà d’acord als següents crite-
ris i en aquest ordre:
1.- Tindràn prioritat aquells xiquets/es matriculats durant el curs 
anterior.
2.- Tindràn prioritat els xiquets/es de major edad.
En aquells casos que hi haja empats, el desempat serà per sorteig.
Article 7. Documentació a entregar en matrícula.
- Sol·licitud de matrícula.
- Fotocopia de la targeta SIP de l’alumne.

- Informe de salut del xiquet.
- Full de domiciliació bancària.
Article 8. Incorporació.
La incorporació del menor a l’escola infantil, no es produirà fins 
complits, almenys, 10 mesos d’edat, i sempre en el cas que tinguen 
autonomia per a desplaçar-se.
L’assistència i permanència del menor a l’escoleta, implica per part 
dels seus familiars, tutors i representants legals, l’acceptació i com-
pliment de les normes del Centre.
Article 9. Sol·licituds de baixa.
Les baixes en la prestació del servei s’hauran de sol·licitar a l’Ajun-
tament, i aquestes es qualificaran com a voluntàries o forçoses. Es 
consideraran voluntàries totes aquelles sol·licituds que no qualifiquen 
com a forçoses; a més es consideraran també baixes voluntàries les 
dels següents supòsits:
- La no assistència injustificada durant 1 mes del curs escolar.
- La comprovació de la falsedat de dades o documents aportats en 
el moment de la sol·licitud/matricula o la ocultació de dades o do-
cumentació.
- La falta de pagament de dos o més mesos de les quotes fixades per 
a la prestació del servei, sense perjuí de l’existència de pagament de 
la totalitat de les quotes impagades mitjançant la totalitat de mitjos 
administratius i judicials legalment disponibles.
- La no acceptació o el incompliment de les normes que regeixen el 
funcionament general de l’Escoleta.
- La reiteració en la no recollida dels menors en el temps destinat 
per a tal per causa no justificada.
Es consideraran forçoses aquelles justificades degudament com a 
conseqüència d’algun dels següents motius:
- Canvi de residència de l’alumne.
- Malaltia greu de l’alumne que impedisca la seua assistència al 
centre.
- Pèrdua del lloc de treball dels progenitors o tutors.
- Per l’ incompliment de l’edat màxima regulada de permanència.
- Per incompatibilitat o inadaptació absoluta per a permaneixer en 
el centre.
Article 10. Sancions.
Es sancionarà als pares/mares, tutors o representants legals per la 
baixa voluntària de l’alumne amb l’import equivalent al cost corres-
ponent a una mensualitat d’assistència a l’Escola infantil, sense 
descompte per bo infantil.
Article 11. Horaris, entrades i eixides i calendari escolar.
Horari:
De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00 h.
L’horari d’entrada serà a les 9:00 a 10:00 h. I la eixida de 13:00 a 
14:00 h.
El calendari escolar es farà públic cada curs, tant prompte com siga 
possible. En ell es marcarà l’inici i el fi del curs, les vacances i els 
dies festius. Tindrà la seu finalització l’últim dia del mes de juny 
sempre que no siga cap de setmana.
Article 12. Període d’adaptació.
A l’inici del curs es realitzarà un període d’adaptació, el qual estarà 
organitzat en diversos dies, a criteri de la mestra.
Article 13. Normes d’organització del centre.
A excepció de quan el centre ho requerisca, no es permetrà als pares/
mares l’estància en aquest, amb el fi d’evitar aglomeracions i per a 
que els xiquets es senten segurs en el nou entorn sense la dependèn-
cia dels mateixos.
Article 14. Vestuari
Cada xiquet/a tindrà a l’escola una muda completa, bolquers i tova-
lletes, tovallola i babi. A més la mestra podrà requerir qualsevol altre 
material que considere necessari.
Article 15. Alimentació.
L’esmorzar es farà a l’escola. La principal finalitat d’aquests serà 
l’adquisició d’hàbits d’higiene i d’alimentació.
Article 16. Salut e higiene
Al menor símptoma de malaltia contagiosa el xiquet/a no assistirà a 
l’escoleta fins que aquesta desaparega.
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Solament s’administraran medicaments als xiquets/es si s’aporta 
autorització escrita dels progenitors, tutors o representants legals, 
junt a la recepta mèdica on s’indique la dosi.
Disposició Final
El present Reglament, entrarà en vigor als quinze dies de la seua 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia, 
de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, romanent en vigor 
fins a la seua modificació o derogació expressa.
Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós-administra-
tiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Valencia, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa.
Fontanars dels Alforins, 13 de juliol de 2017.—L’alcalde, Julio 
Ramón Biosca Llin.
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