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REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL “ OS PEQUERRECHOS” DO CONCELLO DE SAN CIBRAO
DAS VIÑAS

INTRODUCIÓN
1. Obxecto e finalidade
O presente regulamento ten por obxecto establecer a organización e o funcionamento da Escola
Infantil Municipal “ Os Pequerrechos” do Concello de San Cibrao das Viñas permitindo a mellora
constante das relacións entre a dirección da Escola, os pais, nais ou titores, os/as
educadores/as e a administración titular do centro, así como o procedemento de adxudicación
de prazas e as condicións de uso. Constitúe o ámbito de aplicación do presente regulamento o
Concello de San Cibrao das Viñas, concretamente á Escola Infantil Municipal “ Os
Pequerrechos”, equipamento diúrno dirixido á poboación infantil de 0 a 3 anos.
A finalidade prioritaria das escolas infantís 0-3 é desenvolver a atención educativa e asistencial
establecida para este tramo de idade. Así mesmo, a escola infantil 0-3 debe entenderse baixo
os principios e contidos educativos recollidos no currículo de primeiro ciclo de Educación Infantil
da Comunidade Autónoma de Galicia.
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2. Normativa aplicable
 Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. Lei 7/2019, do 23 de
decembro, de medidas fiscais e administrativas, art. 23 e 25. Lei 39/2015, de 1 de outubro,
de procedemento administrativo común das administracións públicas.
 Decreto 254/2011, de 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,
autorización, acreditación e inspección dos programas e dos centros de servizos sociais:
Artigo 7b) Dispoñer dunhas normas de funcionamento, visadas polo órgano competente en
materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garantan
o respecto aos dereitos das persoas usuarias e establezan as condicións de prestación e
desenvolvemento dos servizos.
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 Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros
de atención á infancia: Artigo 20.4 b) Contarán cun regulamento de organización e
funcionamento a disposición dos/das usuarios/as, debendo figurar unha copia ou resumo
nun lugar visible da entrada. Nel se recollerá como mínimo: a actividade desenvolta, normas
de uso, dereitos e deberes dos/das usuarios/as, organización do persoal e tarifas aplicables.
 Decreto 330/2009 do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Infantil na
Comunidade Autónoma de Galicia. Real decreto 476/2013, do 21 de xuño polo que se
regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres de Educación
Infantil e de Educación Primaria, art. 2.2. (BOE núm. 167, do 13 de xullo)
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 Real Decreto 476/2013, de 21 de xuño por el que se regulan las condiciones de cualificación
y formación que deben poseer los maestros de los centros privados de Educación Infantil y
de Educación Primaria, Art. 2.2.. (BOE núm. 167, de 13 de xullo).
 Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos de
centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación
primaria e a educación secundaria.
 Lei 17/2011, de 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición
 Decreto 245/2003 , de 24 de abril , polo que se establecen as normas de seguridade nos
parques infantís. Ordes anuais polas que se regulan as axudas ás escolas infantís Decreto 49/2012 do 19
xaneiro polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís.
 Decreto 148/2014, de 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, de 16 de
marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento

CAPÍTULO I. DATOS DO CENTRO
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1. Definición do centro
A escola Infantil Municipal Pequerrechos de San Cibrao das Viñas defínese como un
equipamento diúrno de carácter educativo e asistencial, dirixidos ao sector infantil da poboación
de ata 3 anos de idade, que teñen por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos/as
nenos/as, realizando ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia
familia, á vez que facilitan o acceso dos pais ao mundo laboral.
2.Datos identificativos
Nome do centro: Escola Infantil Municipal Os Pequerrechos San Cibrao das Viñas
Enderezo: Recinto Piscinas – Parque Tecnolóxico de Galicia – 32901 San Cibrao das Viñas
(Ourense)
Teléfono: 988 384 958 / 608 931 615
E-mail: info@sancibrao.es
web: www.sancibrao.es
Sede electrónica: https://sancibrao.sedelectronica.es/
Responsable: Manuel Pedro Fernández Moreiras
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3.Titularidade
Entidade titular: Concello de San Cibrao das viñas Enderezo
Enderezo: Praza da Constitución, 1. 32911 San Cibrao das viñas
Teléfono: 988 381 034
Representante legal: alcalde/alcaldesa do Concello de San Cibrao das viñas
Nº Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.- RUEPSS: E-485 C-1
4. Autorizacións concedidas
Permiso de inicio de actividades: 11/11/2005
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Aprobación do proxecto de construción pola C.M.G. de 13 de novembro de 2003.

5. Tipo de xestión: Indirecta
O centro conta cunha xestión indirecta xestionada pola entidade prestadora de servizos sociais
Medrando, SL, con prorroga do contrato de xestión do servizo público educativo da Escola
Infantil de 0 a 3 anos, ata o 31 de xullo de 2022, aprobado en sesión de 15 de outubro de 2020
pola Xunta de Goberno Local do Concello de San Cibrao das Viñas.

CAPÍTULO II. FUNCIONAMENTO
1.Obxectivos da escola infantil
• Fomentar o desenvolvemento da socialización e da afectividade.
• Avanzar no coñecemento e dominio de si mesmo e do medio.
• Crear hábitos de orde e hixiene.
• Desenvolver a expresión e a comunicación.
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• Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas actitudes e
actividades diarias.
• Estimular o desenvolvemento das
emocionais dos nenos/as.

capacidades intelectuais, motrices,

sociais e

• Potenciar a creatividade, o interese e a curiosidade por descubrir.
• Garantir a súa seguridade e cubrir as súas necesidades fisiolóxicas.
• Transmitir uns hábitos que lles permitan conseguir autonomía, seguridade, e lles faciliten
a adquisición de novas aprendizaxes no seu proceso persoal (xantar, lavar os dentes…).
• Potenciar a convivencia, xa que favorece a igualdade entre persoas de diferentes sexos,
culturas e capacidades psíquicas e físicas.
• Potenciar a iniciativa dos pequenos/as para que intenten resolver os seus propios
problemas e vaian adquirindo un maior grao de autonomía.

2. Capacidade total do centro

CVE: oa2Lbf8609
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

O centro conta con 7 unidades e 95 prazas autorizadas destinadas á Educación Infantil do
primeiro ciclo (0-3 anos) distribuídas do seguinte xeito:




2 unidades 0-1 (3 meses a 1 ano) ................ 8+8 prazas
3 unidades 1-2 anos .......................... 13+13+13 prazas
2 unidades 2-3 anos ............................... 20+20 prazas

Reservarase unha praza por cada grupo de idade para aqueles casos que, previo estudio e
informe favorable dos servizos sociais comunitarios, se consideren de emerxencia.
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No caso de ten un/unha menor con Necesidades especiais de Atención Educativa.- NEAE
ocuparanse 2 prazas sempre e cando as necesidades materiais e de persoal sexan compatibles
coa escola.
No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo nivel de
idade, os nenos e nenas poderán ser agrupados conforme á seguinte proporción:
• Grupos formados por nenos e nenas de ata 2 anos de idade: 1/10.
• Grupos formados por nenos e nenas de idades comprendidas no tramo 0-3: 1/15
3. Descrición dos servizos xerais que oferta
1. Servizos básicos:
a) Servizo de atención educativa e asistencial
A Escola Infantil conta con proxecto educativo propio que se axusta na súa estrutura ao Decreto
330/2009 polo que se establece o currículo da Educación Infantil na Comunidade de Galicia.
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Atende a todas as facetas relativas ao desenvolvemento afectivo, ao movemento e aos hábitos
de control corporal, ás manifestacións da comunicación e linguaxe, ás pautas elementais de
convivencia e relación social, así como ao descubrimento das características físicas e sociais da
contorna na que viven os nenos/as. Inclúe actividades complementarias inseridas no currículo.
O Centro incorpora o uso das novas tecnoloxías de modo que os alumnos/as e os educadores/as
se familiaricen e poidan aproveitar os recursos pedagóxicos que ofrecen estes novos
procedementos.
Préstase tamén unha atención especial ó aprendizaxe do idioma galego, mediante metodoloxías
que facilitan a inmersión lingüística, co obxectivo de conseguir fluidez comunicativa en tódalas
áreas, con fin de lograr a normalización lingüística.
O Centro desenvolve unha educación personalizada, que inclúe un aspecto individualizador:
edúcase a persoas concretas, con características e necesidades particulares; e presenta, así
mesmo, un carácter de integración: edúcase á persoa completa, evitando a parcelación dos
coñecementos, os procedementos e os valores. O alumno/a, nas súas características individuais
e na súa totalidade persoal, é o referente último da educación.
De xeito transversal ao Currículo educativo procurase a introdución dunha terceira lingua.
Os proxectos educativos serán obrigatorios e traballaranse, na quenda de mañá de 10:30 a
11:30 h e na quenda de tarde de 17:30 a 18:30 h. Este proxecto educativo ten un prezo que
non está incluído nas tarifas a aboar polas persoas usuarias.
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Poderanse solicitar titorías (cita previa) co/a educador/a do/a menor.
b) Atención social, garantindo un horario mínimo de apertura do centro, establecendo en
todo caso, flexibilidade nos horarios de asistencia dos/as nenos e nenas á escola.
c) Información e asesoramento de familias ou titores/as e representantes legais sobre
temas do seu interese como elección de xoguetes, control de esfínteres, trastornos do sono,
etc.
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d) Servizo de Comedor
A escola conta con cociñeira propia na escola
Os menús son supervisados por técnico en Dietética e Nutrición e expostos no taboleiro de
anuncios cunha semana de antelación.
O horario do servizo de comedor será:
•
•
•

Almorzo: 7:30 a 9:00 horas
Xantar: 12:00 a 13:00 horas
Merenda: 16:30 a 17:30 horas

Os nenos e nenas usuarios/as fixos de comedor e merenda que no vaian a utilizar o servizo
deberán avisar con antelación ou ben o mesmo día antes das 10 horas da mañá.
Poderán usar o comedor eventualmente os/as nenos/as que así o precisen, pagando a cota
establecida por días soltos que figure aprobada na correspondente ordenanza fiscal. No caso
de necesitar este servizo días soltos, notificarase previamente avisando as familias antes das
10.00 horas.
A dieta alimenticia dos/as nenos/as será elaborada e visada por técnico en Dietética e Nutrición
garantindo unha alimentación axeitada a cada idade.
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O menú de cada xornada estará exposto no taboleiro de anuncios cun prazo dunha semana de
antelación.
En caso de que algún alumno/a padeza algunha alerxia, intolerancia ou requira algún alimento
específico, será a familia a que proporcionarán ao centro dito tipo de alimentos.
Os/as pais/nais, titores/as ou representantes legais, naqueles casos nos que se deba prestar
unha especial atención ao tipo e ao horario de comida en razón de circunstancias persoais,
deberán presentar o informe pediátrico correspondente. Para tal caso a dirección da Escola
asumirá esta responsabilidade. Fora de este caso, en ningún caso se farán dietas, xa que se
considera que un/unha neno/a enfermo/a non debe de asistir a Escola
e) Servizo de horario ampliado
Enténdese por horario amplo a atención os/ as nenos/ as por parte do centro polo menos
durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que o/a neno/a prolongue a
súa estancia no centro máis de 8 horas diarias, agás que circunstancias excepcionais, que
deberán en todo caso xustificarse, o determinen.
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O centro oferta un horario amplo de Luns a Venres de 6:45 A 21:30 horas
4. Sistemas de admisión e baixas
1. Requisitos para ser adxudicatario, idades de ingreso e permanencia.
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A idade que terán os nenos/as será:

•

Idade mínima: ter feitos os tres meses na data de ingreso

•

Idade máxima: Non ter cumpridos os 3 anos o 31 de decembro do ano en que se
produce a reserva de praza. Neste último caso os/as nenos/as que se incorporen ao 2º
ciclo de Educación Infantil poderán permanecer na escola infantil ata o 31 de agosto do
correspondente curso escolar.

O/a alumno/a estará nado/a no momento da presentación da solicitude.
Estar ao corrente no pagamento da cotas mensuais na data da presentación da solicitude,
no seu caso.
Non obstante, poderá eximirse do límite de idade aos nenos e nenas con necesidades
específicas de apoio educativo (NEAE) susceptibles de integración, logo do ditame da
dirección do centro, o equipo de orientación específico e a inspección educativa.
2. Solicitude de reserva de praza e prazo de presentación
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O procedemento de reserva de praza e de ingreso será informado anualmente dende a
Comisión de Baremación.
Os pais/nais, titores/as e representantes legais dos/as nenos/as matriculados/as con praza
nesta escola infantil municipal presentarán a solicitude de reserva de praza ante o Concello
de San Cibrao das Viñas, no mes de marzo na forma e prazo que se determine anualmente,
previsiblemente do 1 ao 20 de marzo, segundo o modelo de anexo I deste Regulamento.
Co obxecto de darlles continuidade ás prazas adxudicadas no curso anterior gozan de
preferencia para a adxudicación, as solicitudes de praza do alumnado matriculado no curso
anterior sempre que reúnan os requisitos establecidos no artigo 8 deste Regulamento.
Os/as nenos/as que teñan atraso dun mes de pagamento dalgún recibo serán dados /as de
baixa e non poderán matricularse do seguinte curso en tanto non teñan abonados ditos
recibos.
O persoal da Escola Infantil poderá prestar a colaboración que os/as usuarios/as precisen
para cubrir a solicitude co fin de que os datos estean debidamente acreditados.
3. Solicitudes de novo ingreso
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A presentación de solicitudes de novo ingreso, presentaranse ante o Concello de San Cibrao
das Viñas previsiblemente do 1 ao 20 de abril na forma e prazo que se determine
anualmente segundo o modelo do anexo II deste Regulamento.
Dende as dependencias municipais poderase prestar a colaboración precisa aos/ás
usuarios/as para cubrir a solicitude co fin de que os datos estean debidamente
cumprimentados.
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As/os interesadas/os en participar nas prazas de escolas infantís 0-3 adheridas ao programa
Cheque infantil, dirixido a aquelas/es que non obteñan praza nesta escola, deberán facelo
constar no impreso da solicitude.
4. Ingresos urxentes
Para ingresos de máxima urxencia reservarase polo menos unha praza por grupo de idade.
Terán consideración de ingresos urxentes cando afectar a algún dos seguintes casos:
• Menores tuteladas pola administración autonómica.
• Fillos/as de mulleres que se atopen en casas de acollida ou vítimas de violencia de xénero.
• Aqueloutros nos cales concorren circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran
unha intervención inmediata, tralo informe dos servizos sociais do concello en que estea
localizada a Escola Infantil ou do departamento da administración autonómica
competente na materia.
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Estas solicitudes poderanse presentar en calquera momento ao longo do curso escolar e de
forma independente ao período de apertura de presentación de novas solicitudes.
Para o suposto de que existisen prazas vacantes na escola unha vez completo o proceso de
admisión, poderanse solicitudes de novo ingreso que non estean incluídas nos criterios de
prioridade de adxudicación e por rigorosa orde de entrada destas solicitudes no rexistro
municipal e previa achega de toda a documentación.
5. Documentación
As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:
Documentación acreditativa da situación familiar:
• Libro de Familia, dende a primeira folla onde aparece o número de rexistro do libro, ata
a última cuberta.
• Titulo ou equivalente de familia numerosa, no seu caso.
• D.N.I., Pasaporte ou documento acreditativo dos pais/nais, titores/as ou representantes
legais en vigor.
• Certificado de empadroamento actualizado con relación do núcleo de convivencia do
concello onde resida a unidade familiar.
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• No caso de nenos/as con algunha deficiencia física, psíquica ou sensorial; certificado de
discapacidade ou do grao e nivel de dependencia.
• Outros documentos, se procede, en que consten incidencias familiares e sociais
susceptibles de puntuación no baremo.
Entenderase por unidade familiar, para estes efectos, a formada polas/los nais/pais e
fillas/os menores de dezaoito anos, ou fillas/os maiores de dezaoito anos con discapacidade
superior ao 33%, empadroados conxuntamente segundo o Padrón Municipal. Os pais
deberán figurar empadroados no mesmo núcleo de convivencia.
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Entenderase por familia monoparental, a formada pola nai ou titora ou o pai ou titor que
convive coa/co nena/o constituíndo o/a sustentador/a único/a da familia. Acreditarase
mediante:
• Documentación do xulgado sobre pensión de alimentos ou exercicio ou non de accións
legais para a obtención da mesma.
• Sentenza de separación/divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paternofiliais.
De non haber exercitado legalmente a procura deses dereitos deberán achegar os ingresos
do pai do/a neno/a, si consta como fillo/a recoñecido no libro de familia. Certificado de
monoparentalidade expedido pola Xunta de Galicia.
Documentación acreditativa da situación económica e de ocupación:
• Última declaración da renda, de tódolos membros da unidade familiar ou, no seu defecto,
certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.
• Os/as profesionais autónomos/as achegarán ademais da declaración da renda
correspondente ó exercicio anterior, a base de cotización do último recibo do pagamento
da cota á Seguridade Social.
Nos casos de nulidade matrimonial, separación ou divorcio considerase a
renda de quen exerza a patria potestade.
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• Documentación acreditativa da situación laboral ou de cursar estudios oficiais. No caso
de cursar estudios oficiais, certificación que acredite tal circunstancia para o curso
correspondente, (terase en conta o horario que conste na certificación expedida e
valorarase como situación laboral de ocupación).
• Copia da última nómina ou xustificación da situación laboral no momento da solicitude
con especificación da xornada laboral.
• Tarxeta de demanda de emprego.
• No caso de non poder achegar documentación xustificativa de ingresos, declaración
xurada ao respecto dos membros que proceda.
• Certificado de Vida Laboral das persoas maiores de 18 anos que formen parte do núcleo
de convivencia expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.
• Outros documentos, se procede, en que consten incidencias económicas susceptibles de
puntuación no baremo.
No caso de vítimas de violencia de xénero, acreditarase por medio de calquera do
seguintes documentos:
• Certificación da orde de protección ou da medida preventiva ou copia autenticada desta.
• Sentenza ou calquera orde xurisdicional, que declare que sufriu violencia en calquera das
modalidades definidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero. Certificación e/ou informe dos servizos sociais
CVE: oa2Lbf8609
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e /ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.
• Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.
• Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
• Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.
• Demais documentación que se determine no modelo que se aprobe
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Documentación complementaria (para entregar na escola infantil despois de ter
adxudicada a praza)
• Certificado médico do/a neno/a onde figure que o/a menor non padecer enfermidade
infecto-contaxiosa.
• Fotocopia da tarxeta de Seguridade Social ou documento equivalente.
• Seis fotografías tamaño carné actualizadas.
• Impreso de domiciliación bancaria.
• Impreso horario.
• Autorización por escrito dos pais/nais, titores/as ou representantes legais dos/as
nenos/as para ser recollidos/as no centro por unha terceira persoa.
• No caso dalgunha deficiencia ou enfermidade alegada polos membros da unidade familiar;
certificado expedido polo organismo correspondente.
• Informe dos Servizos Sociais nos supostos de que sexa necesario por falla de acreditación
documental suficiente ou pola situación especial na que viva a unidade familiar.
• Autorización para a realización de saídas didácticas
• Autorización para reportaxes visuais ou fotografías ás/ aos menores.
• Outros documentos, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais.
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Solicitarase informe de Servizos Sociais sempre que sexa necesario por falta de acreditación
documental suficiente ou pola situación especial da unidade familiar.
Cando, durante o curso escolar, se produzan circunstancias sobrevidas que afecten aos
recursos da unidade familiar, será preciso un informe do/a traballador/a social municipal neste
sentido.
A non presentación en prazo da referida documentación, entenderase como renuncia á mesma.
6. Solicitudes fora de prazo
Con carácter excepcional poderanse presentar solicitudes fóra de prazo establecido nos
seguintes casos:
• Nacemento do/da neno/a con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes.
• Cambio de concello de residencia da unidade familiar.
As solicitudes presentadas fora de prazo deberanse xuntar á xustificación acreditativa da
circunstancia que as motiva. Así mesmo, estarán condicionadas á existencia de prazas
vacantes segundo a idade do/da neno/a.
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Ao longo de todo o curso poderanse presentar solicitudes de novo ingreso sempre que haxa
prazas vacantes.
Se estas solicitudes se presentan logo de rematar o período de renovación de praza para o
curso seguinte, só se poderán adxudicar para o curso no que nos atopamos, tendo que
presentar solicitude de novo ingreso como si non fora xa alumno/a de escola, posto que esa
incorporación se realiza con posterioridade ao remate do prazo de renovacións.
Se hai prazas dispoñibles, adxudicaranse para o vindeiro curso.
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7. Período de adaptación
A asistencia por primeira vez a un centro educativo é un feito moi significativo. Posibilita o
contacto con outros/as nenos/as da súa idade e o acceso a diferentes actividades, feito que
permite o seu desenvolvemento psicolóxico e social.
Ao mesmo tempo, pode resultar algo delicado, porque se separa por vez primeira do seu
ambiente habitual e das persoas coas que convivía sempre. Enfrontarse a un ambiente novo
e estraño fai que sexa frecuente e moi normal que, sobre todo nos primeiros días, os/as
nenos/as rexeiten as garderías. Por iso precisan dun período de adaptación.
O presente regulamento recolle unha serie de medidas que deberán ser postas en
coñecemento dos/das pais/nais ou representantes legais por parte da dirección do centro,
para facilitar todo o proceso de adaptación:
 Incorporación progresiva. Durante a primeira semana ir aumentando pouco a pouco os
tempos de estancia e graduar a incorporación dos/as nenos/as en distintos días.
 Evitar todo tipo de manifestacións que poidan transmitir ao/á neno/a sensación de
angustia ou inseguridade relacionadas coa súa asistencia á escola.
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 Procurar pola contra, transmitir expectativas positivas e interese especial por todo o
relacionado co centro.
 É recomendable que a asistencia sexa o máis regular posible. Que chegue a converterse
nun hábito de vida do/da neno/a.
 A incorporación progresiva posibilitará que na Escola Infantil se lle preste unha especial
atención os primeiros días, mellorando a calidade da acollida e da adaptación/relación
afectiva cos/coas educadores/as.
 A dirección do centro, porá en coñecemento da familia todas estas medidas e convidara
a expoñer calquera tipo de dúbida ou aclaración en relación ao tema.
5. Procedemento de ingreso
1. Criterios de prioridade para a adxudicación de praza.

CVE: oa2Lbf8609
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As prazas adxudicaranse por esta orde:
• En primeiro lugar, terán preferencia as/os solicitantes que pretendan a renovación no
centro.
• As/os solicitantes con irmá/án con praza (reservada ou de novo ingreso) na Escola
Infantil.
• As/os fillas/os do persoal que preste servizo na Escola Infantil e fillos do persoal do
Concello.
• Aqueles nenos/as co seu núcleo familiar empadroado no Concello cunha antelación de 12
meses antes da convocatoria ordinaria anual de prazas.
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• As/os fillas/os de persoas, que estando empadroadas noutro Concello, teñan os seus
postos de traballo neste municipio. Esta situación deberá acreditarse cun certificado da
empresa ou institución correspondente.
• O resto das solicitudes que reúnan os requisitos do artigo 13 deste regulamento.
• De haber máis solicitudes que prazas ofertadas para a incorporación dos nenos con
dereito ás prazas ofertadas, farase a baremación entre as solicitudes de cada quenda
para súa adxudicación.
2. Criterios de valoración para a adxudicación de praza
• Baremo: A adxudicación de prazas farase en función da puntuación acadada segundo o
baremo que figura como anexo III deste Regulamento. Mediante este baremo avaliaranse
os factores socio-familiares, laborais e económicos da unidade familiar.
En caso de obter igual puntuación daráselle prioridade á renda per-cápita máis baixa.
Se aínda resultaran igualdade de puntos, terase en conta o publicado anualmente pola
Xunta de Galicia ao efecto, para centros docentes sostido con fondos públicos.
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• A situación económica valorarase tendo en conta os ingresos obtidos no núcleo de
convivencia a través da declaración da renda, (base impoñible xeral e base impoñible do
aforro) No caso de profesionais autónomos poderáselle solicitar ademais, os recibos de
pagamento das cotas á Seguridade Social relativos o mesmo período declarado.
• Só no caso de que non se cubran as prazas por xornada completa, poderanse adxudicar
prazas ás solicitudes relativas a media xornada ou a horas soltas. Fixarase segundo o
establecido na Ordenanza respectiva. Respectarase en todo caso, o límite estipulado por
aula.
• Calquera indicio de cambio non declarado, de distorsión ou de falseamento da situación
socio-familiar, da situación laboral-familiar ou da situación económica reflectidas na
solicitude poderá dar lugar a que se inicie de oficio unha investigación para a
comprobación dos referidos datos que será resolta polo órgano competente

3. Tramitación dos expedientes
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A Comisión de Baremación comprobará que os expedientes reúnan os requisitos recollidos
neste Regulamento. De non ser así, requirirase a/o interesada/o para que, nun prazo de dez
días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se non o
fixese así, de acordo co artigo 73 da LPAC, se terá por desistido da súa petición, logo de
resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 21 da mesma lei.
A Comisión de Baremación poderá reclamar en calquera momento todos aqueles datos, e a súa
debida acreditación documental, que coide precisos para a máis eficaz realización do seu
cometido.
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4. Relación provisional de admitidos/as
Unha vez realizada a baremación de todas as solicitudes, a Comisión efectuará a proposta
inicial de adxudicación de praza e fará pública a relación provisional coa puntuación obtida de
admitidos/as e excluídos/as.
A resolución corresponderalle ao/á Alcalde/sa do concello de San Cibrao das Viñas, ou órgano
municipal en quen delegue.
Esta relación será exposta nas oficinas da Escola Infantil Municipal, no taboleiro de anuncios
do concello de San Cibrao das Viñas, na páxina web e na sede electrónica do Concello.
Os/as solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo de 10
días naturais posteriores á data da exposición pública da relación provisional. Estas
reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.
5. Relación definitiva de admitidos/as e lista de espera
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Unha vez que a Comisión estude tódalas reclamacións presentadas, a Alcaldía do Concello, ou
órgano en quen delegue, aprobará a lista definitiva e lista de espera con especificación dos
criterios de preferencia de admisión e puntuacións obtidas en cada caso.
As listas definitivas faranse públicas no taboleiro de anuncios, na páxina web e na sede
electrónica do Concello e nas oficinas da Escola Infantil Municipal “ Os Pequerrechos”, sempre
que sexa posible, durante o mes de maio de cada ano.
A resolución será tamén notificada aos/ás interesados/as de acordo co establecido no artigo 40
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións
públicas. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor
potestativamente o recurso de reposición no prazo dun mes ante o/a Alcalde/sa do Concello
ou directamente recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses, contados dende
o día seguinte á notificación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Todo isto sen
prexuízo de que se interpoña calquera outro recurso que estime pertinente en defensa dos seus
intereses.
As solicitudes, que por circunstancias excepcionais debidamente xustificadas, non se
presentasen dentro dos prazos fixados serán tramitadas e baremadas pola comisión para a súa
inclusión na lista de espera segundo a puntuación obtida.
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As vacantes que se vaian producindo ao longo do curso serán cubertas por rigorosa orde de
puntuación entre os/as solicitantes en lista de espera existentes, coa documentación completa,
ata o día anterior á praza vacante que se produza.
Os integrantes da lista de espera que se inscribisen como candidatas/os ao programa de cheque
infantil serán excluídas/os desta, ao adxudicárselles as prazas participadas por este programa,
aínda no caso de que renuncien a elas.
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Na relación definitiva de adxudicación de prazas quedarán incluídas as solicitudes en lista de
espera presentadas fóra de prazo con xustificación que teñan completo o seu expediente,
sempre e cando existan prazas vacantes.
6. Matriculación de alumnos/as
Sen prexuízo dos recursos que procedan, o ingreso da matrícula dos/das nenos/as admitidos/as
na lista definitiva farase do 1 ao 15 de xuño.
Se finalizado o prazo para realizar o ingreso correspondente á matrícula, esta non fose
formalizada, decaerá o dereito á praza obtido e tampouco quedará en lista de espera. Esta
praza será adxudicada ó/á seguinte solicitante que por rigorosa puntuación, figure na lista de
espera.
No momento do seu ingreso, a todo o alumnado da escola, abriráselle un expediente persoal
no que constarán, con carácter confidencial, os datos de afiliación, sanitarios, enderezo e
teléfono para avisos en casos de urxencia, así como cantas circunstancias aconsellen unha
atención diferenciada.
O alumnado matriculado será inscrito no libro de rexistro de usuarios/as no que quedará
constancia da data de alta e figurará inscrito ata que se produza a baixa por algunha das causas
previstas no artigo 31.
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7. Vacantes
As prazas que sen causa xustificada non se atopen cubertas aos 15 días de iniciado o curso
escolar, consideraranse como vacantes.
Durante o curso escolar poderá solicitarse o ingreso no centro e pasarán a engrosar a lista de
espera, sempre que existan prazas libres.
Unha vez aberto o período ordinario de solicitude de praza para o novo curso, poderán admitirse
solicitudes para o curso que remata sen que esta admisión de dereito á praza para o curso
seguinte senón que se deberá realizar nova solicitude de querer continuar na escola.
6. Calendario e horarios de funcionamento
A Escola Infantil prestará os seus servizos durante 11 meses, de setembro a xullo, ámbolos
dous incluídos, de luns a venres en horario de 6:45 da mañá a 21:30 da tarde.
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Período vacacional
A Escola permanecerá pechada durante a semana de Nadal e o mes de agosto para o correcto
mantemento do centro e as vacacións do persoal. Dito peche é consensuado coas familias co
seu consentimento
Serán festivos da escola os establecidos no calendario laboral correspondentes ós festivos
sinalados polo Estado e a Comunidade Autónoma e os festivos locais que son os que aproba
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cada ano a corporación local e que se trasladarán por circular aos/ás usuarios/as do centro, así
como o día do Ensino das escolas infantís.
A escola pechará ás 14.00 horas o día 5 de xaneiro.
Os/as nenos/as tamén deberán ser recollidos/as ás 14.00 horas os días nos que se celebren as
festas na escola e as datas serán notificadas por circular a tódolos/as usuarios/as (Festival de
Nadal, Entroido e festa de fin de curso).
O tempo máximo de permanencia na Escola Infantil Municipal será de oito horas, agás casos
excepcionais que serán debidamente xustificados, polos cales se incrementará o importe
segundo o establecido na ordenanza fiscal correspondente.
As quendas a elixir son:
• Quenda de mañá: 7:45 a 15:45 horas
• Quenda de tarde: 13:30 a 21:30 horas
• Quenda partida: 9:00 a 13:00 h e de 15:00 a 19:00 horas
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• Horario amplo: cando o/a neno/a prolongue a súa estancia no centro máis de 8 horas
diarias por circunstancias excepcionais debidamente xustificadas, previo informe
favorable dos servizos sociais municipais
As familias dos/as nenos/as que asistan a Escola Infantil deberán elixir unha quenda de
asistencia á mesma e adaptarse a ela (agás a xente que traballe a quendas e presente o
correspondente certificado de empresa ó Concello, demostrando así a necesidade de variar os
horarios), contabilizándose como hora extra o que exceda 20 minutos no computo total da
quenda.
Haberá uns horarios a respectar para o bo funcionamento do centro:
 Quenda de mañá/horario partido: Os/as nenos/as poderán entrar ao centro ata as
10:15 da maña, salvo no período de adaptación que marcará o centro.
A porta do centro permanecerá cerrada dende as 10:15 ata as 11:45 h para a atención
educativa do alumnado (traballar o proxecto educativo), agás causa debidamente
xustificada, previo aviso ao centro e no período de adaptación.
Abrirase a porta de 11:45 a 12:00 h para que se vaian os/as nenos/as que non quedan
a comer no centro.
De 13:00 a 15:00 será o período de sesta.
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A porta do centro cerrarase dende as 12:00 ata as 13:00 horas para dar o servizo de
comida e aseo dos/as nenos/as.
* Prégase respectar estes horarios para non interromper o bo funcionamento do centro
(agás causa excepcional xustificada como asistir ao médico).
 Quenda de tarde :Os/as nenos/as poderán entrar ao centro ás 13:30 h, salvo no período
de adaptación que marcará o centro.
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7. Causas de baixa
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Consideraranse baixas na escola por algunha das causas seguintes:
•

Cumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia na Escola Infantil
Municipal.

•

Por solicitude do pai/nai, titor/a ou representantes legais do/a neno/a. Dita baixa deberá
comunicarse por escrito ao Concello con quince días de antelación. De non presentar
formalmente a petición, este continuará o cobro das mensualidades correspondentes.

•

Por circunstancias laborais dos proxenitores, titores/as ou representantes legais

•

Por falta de pagamento da cota mensual establecida no mesmo mes natural ó que
pertenza o recibo emitido.

•

Por negativa a aboar a tarifa aplicada, no mesmo mes natural ao que pertenza o recibo
emitido durante dous meses consecutivos ou tres alternos.

•

Por comprobación da falsidade dos datos achegados ou dos documentos.

•

Por incompatibilidade e inadaptación absoluta para permanecer no centro. (previo
informe da Dirección da escola).

•

Por falta de asistencia continuada durante 15 días sen causa xustificada. Entenderanse
por causa xustificada as ausencias por enfermidade e o traslado temporal por motivos
laborais da unidade familiar ata un máximo de dous meses, período durante o cal se
reserva a praza correspondente. Deberá acreditarse documentalmente.

•

Por incumprimento reiterado das normas da Escola Infantil Municipal recollidas neste
Regulamento de Réxime Interno.

•

Pola non presentación da documentación que lle sexa requirida dentro do prazo
establecido neste regulamento.

Naqueles casos nos que a baixa sexa xustificada e se prolongue máis dun mes, haberá que
achegar xustificación con carácter mensual.
As baixas serán resoltas polo/a Alcalde/sa, ou órgano en quen delegue.
As baixas producidas ao longo do curso escolar, cubriranse coas solicitudes coa documentación
completa que estean en lista de espera por rigorosa orde de puntuación.
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8. Réxime de saídas
No caso de que a escola realice algunha saída do centro, será avisada por escrito e con
antelación a todos os pais e nais, titores/as e representantes legais que deberán dar o seu
consentimento, no caso de que non consintan a saída, o rapaz ou rapaza quedará na escola co
resto do persoal, se as saídas son por grupos e, no caso de que sexa unha saída conxunta,
non poderán asistir á escola nesa data, xa que a escola permanecerá pechada.
Os/as nenos/as poderán realizar as saídas establecidas na programación do curso, previa
autorización por escrito por parte do/a pai/nai ou representantes legais.
Obxectivos:
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- Explorar e observar o medio máis próximo.
- Integrarse e coñecer manifestacións culturais do seu contorno
- Fomentar a relación cos adultos e cos seus iguais, incentivando as relacións sociais.
9. Horario de visita
O/a pai/nai ou representantes legais dos/as nenos/as poderán solicitar unha reunión cos/coas
profesores/as, encargado/a ou dirección, concertando hora para tal fin, sempre e cando non
se dificulte a boa marcha do centro.
O/a neno/a será entregado no centro ao pai ou á nai indistintamente, ou á persoa autorizada
expresamente por escrito e documentada co seu D.N.I..
Teranse en conta cuestións concretas reguladas por disposición xudicial.

CAPÍTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA
1. Organización interna
A Escola Infantil estará rexida por:
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• Director/a-xerente/a
• Un/unha Administrativo/a-coordinador/a do centro
• Equipo Educativo.
O/a Director/a dirixe e coordina o funcionamento do centro.
O Equipo Educador está integrado por tantos/as mestres/as e educadores/as de reforzo
que corresponda segundo os servizos e idades.
1. Órganos colexiados
a) Comisión de Seguimento
A Escola Infantil Municipal “ Os Pequerrechos” de San Cibrao das Viñas dependerá, para a
súa xestión, desta Comisión composta por:
• Presidente: O/a Alcalde/sa-Presidente/a do concello de San Cibrao das Viñas ou a persoa
en quen este/a delegue.
• Vocais:
CVE: oa2Lbf8609
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• Director/a da Escola Infantil ou a persoa en quen delegue.
• Técnico/a do Departamento de Servizos Sociais de Atención Primaria do Concello
de San Cibrao das Viñas.
• Funcionario/a vocal da comisión designado/a a tal efecto pola Alcaldía Presidencia.
• Secretario/a: O/a secretario/a do Concello ou quen legalmente o/a substitúa.
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b) Comisión de baremación
A comisión de Baremación será o órgano encargado de valorar as solicitudes recibidas e
realizar unha lista de espera conforme ó baremo que figura no presente Regulamento.
Terá a seguinte composición:
• Presidente/a: Sr./a Alcalde/a Presidente/a do Concello ou a persoa en quen delegue.
• Vocais:
 Concelleiro/a delegado/a da Area de Servizos Sociais, Muller e Infancia.
 Concelleiro/a delegado/a da Area de Economía e Facenda e Perímetro Rural
 Traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello
 Director/a da escola infantil ou persoa en quen delegue.
• Secretario/a: O/a Secretario/a do Concello ou funcionario/a municipal en quen delegue.
Competencias:
• Velar polo cumprimento do proceso de ingreso
• Velar pola aplicación do procedemento de admisión
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• Propor ao/á Alcalde/sa as solicitudes de ingreso
c) Comisión educativa
Composta por:
• Concelleiro/a delegado/a da Area de Servizos Sociais, Muller e Infancia
• Director/a do centro
• Mestres/as, Educadores/as do centro
Competencias:
• Elaborar o Proxecto Educativo de Centro e a Programación Anual de Actividades.
• Facer o seguimento da programación do centro e do proceso educativo grupal e
individual.
• Supervisar a Aplicación Curricular e a súa aplicación ao Proxecto Educativo de Centro.
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• Aplicación do presente Regulamento, así como revisión e actualización do mencionado
Regulamento.
2. Procedemento para substitucións e imprevistos do persoal
No caso de que fose preciso cubrir unha baixa, o sistema será sempre en función do tempo
que esta dure.
As baixas curtas ou permisos serán cubertos pola persoa de apoio, xa que ela posúe a titulación
correspondente para levar a aula, pasando a desenvolver as súas funcións a directora (apoio).
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Cando a baixa se prolonga, procédese a contratar persoal de substitución, procurando que sexa
alguén que xa coñeza aos nenos e nenas, por exemplo, xente que fixo as prácticas na escola
e ten a titulación adquirida ou persoal específico para cubrir vacacións, que intentamos que
sexan sempre as mesmas, de ano en ano.
Para iso a escola conta cun arquivo de Currículos Vitae de profesionais coa titulación e
formación axeitada e conforme a normativa vixente.

CAPÍTULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
1. Relación de persoal
•

Dirección: Director/a – xerente/a

•

Administrativo/a – coordinador/a do centro

•

Persoal de atención directa aos nenos e nenas:
Persoal docente: Disporase de profesionais coa debida cualificación
para a atención educativa apropiada para os nenos/as desta idade,
formado por:
 2 Mestras/es especialistas en Educación Infantil
 5 Técnicos/as superiores en Educación Infantil

•

Persoal de servizos:

Asinado por: PAJARO PEREZ, TERESA
Cargo: Xefa de Servizo
Data e hora: 11/01/2022 08:00:22

 1 Cociñeiro/a
 1 Persoal de Limpeza
2. Dereitos e obrigas do persoal, inclúe persoal educativo e servizos xerais.
Dereitos:
• Recibir regularmente información da marcha e do funcionamento do centro, a través do
director/a responsable.
• Presentar propostas que contribúan a mellorar o funcionamento do centro e a atención
prestada aos menores.
• Desenvolver as súas funcións educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se
axusten ao proxecto educativo e á programación anual do centro.
• A que se lle proporcionen dentro das posibilidades do centro os instrumentos e medios
precisos para desenvolver as súas funcións axeitadamente en beneficio dos/das menores
atendidos.
Obrigas:
CVE: oa2Lbf8609
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• Cumprir e facer cumprir de acordo coas súas funcións o presente regulamento.
• Velar polo respecto aos dereitos dos/das menores recollidos no presente regulamento e
aqueles outros recoñecidos na lexislación vixente.
• Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos/das menores aos que teñan
acceso en razón das súas funcións.
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• Cumprir as tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.
3. Funcións e responsabilidades de cada persoa
DO/A DIRECTOR/A DO CENTRO
É o/a representante do centro e o/a responsable do seu correcto funcionamento. Depende
orgánica e funcionalmente do/a Concelleiro/a que teña asignadas as competencias en materia
de Infancia do concello de San Cibrao das Viñas
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As súas funcións mínimas serán as seguintes:
•

Elaborar a memoria anual do centro

•

Propoñer ou presentar o proxecto educativo que será elaborado polo/a director/a máis o
persoal de atención directa aos nenos/as.

•

Autorizar actuacións extraordinarias para o normal desenvolvemento do centro.

•

Convocar e presidir reunións do persoal, así como executar e facer cumprir os acordos
adoptados nas mesmas.

•

Prestar atención personalizada aos usuarios/as tanto a través do desempeño da función
educativa como directiva ( a esta poderá dedicarlle tres horas diarias).

•

Coordinar as relacións do persoal cos pais /nais ou titores ( anuais, Nadal, saídas, ...)

•

Comunicarlle ao Concello as incidencias relativas ás necesidades de mantemento do
Centro, baixas do persoal, necesidades materiais, ...

•

Exercer a garda dos/das menores ingresados no centro acorde co previsto na lexislación
vixente.

•

Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades
programadas.

•

Cumprir e facer cumprir as leis, disposicións vixentes, e o Regulamento de Réxime
Interior.

MESTRAS/ES
• Elaborar a programación da aula.
• Exercer a actividade educativa na súa aula.
• Atender as rutinas diarias de cada neno/a.
• Participar na elaboración da programación anual.
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• Participar na elaboración do Proxecto Educativo do Centro e no Proxecto Curricular.
EDUCADORAS/ES
• Desempeñar a función educativa na formación integral dos/das nenos/as dentro da súa
aula.
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• Coidar da orde, seguridade, entretemento, alimentación e aseo persoal dos/das nenos/as
da súa aula.
• Axudar na realización das actividades programadas.
• Participar na elaboración do Proxecto Educativo.
Ademais terán funcións máis específicas, como:

• Establecer vínculos afectivos co seu alumnado, sendo figura de referencia emocional para
nenos e nenas.

• Fomentar a autonomía persoal do alumnado.
• Coñecer as características persoais de cada alumno/a do seu grupo e recollelas no seu
expediente persoal, así como un seguimento global da súa evolución e adaptación ao
centro.

• Colaborar coa dirección na elaboración e actualización do proxecto Educativo do centro.
Revisar como se reflicte o Proxecto Educativo de Centro e a súa Proposta Pedagóxica no
traballo da aula.

• Levar a cabo a planificación do traballo diario. Organizar as actividades, recursos,
materiais e metodoloxía necesaria para poñer en práctica o programa educativo
desenvolvido no Proxecto Educativo do Centro.- PEC e na Proposta Pedagóxica.
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• Proporcionar aos pais e nais, ao principio de curso, información documental sobre o
calendario escolar, horarios, actividades escolares e complementarias, programas
escolares e criterios de avaliación do grupo que lle corresponda.

• Confeccionar os programas didácticos a desenvolver co seu grupo e poñelos en práctica,
así como os elaborados nas reunións do equipo educativo.

• Manter unha relación formal coas familias, así como transmitirlles información periódica,
e fomentar a súa participación nas actividades que se organicen desde a escola.

• Participar nas actividades de formación permanente.
• Prestar especial atención ao período de adaptación.
• Avaliar o funcionamento e a organización da escola e propor iniciativa para a mellora do
seu funcionamento ante a dirección desta.

• Outras funcións debidamente acordadas coa comunidade educativa.
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PERSOAL DE APOIO
• Coidar da orde, seguridade, entretemento, alimentación, aseo e atención persoal dos/das
nenos/as colaborando en todo momento cos titores/as responsables de cada aula, e baixo
a supervisión directa da dirección da escola.
SERVIZOS XERAIS
• Encargados/as da orde e limpeza das estancias encomendadas.
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• Orde, distribución e mantemento dos materiais encomendados.
COCIÑEIRO/A
• Encargado/a da preparación dos menús. Responsabilizarase do bo estado dos alimentos
e da súa preparación.
• Encargado/a da limpeza da cociña e do comedor así como dos utensilios de cociña e da
compra dos produtos.
Todo o persoal que realice funcións educativas de coidado e vixilancia dos/as menores deberá
acreditar o seu correcto estado de saúde e con periodicidade anual, someterse a un
recoñecemento médico axeitado para acreditar que non padece enfermidade, nin defecto físico
ou psíquico que impida ou dificulte as súas funcións. Será igualmente preceptiva a vacinación
do persoal contra a rubéola, con especial compromiso das mulleres en idade fértil de adoptar
as medidas sanitarias e preventivas que corresponda durante os tres meses despois da
vacinación.

CAPÍTULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS

CVE: oa2Lbf8609
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1. Dereitos dos/das nenos/as
•

Acceso ao centro e a recibir información sen discriminación, por razón de nacionalidade,
sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social.

•

A consideración no trato, debido á dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do
centro como dos demais usuarios e usuarias.

•

Ao sixilo profesional sobre os datos do seu historial sanitario e socio familiar.

•

A realizar saídas ao exterior, sempre e cando cada menor vaia acompañado por unha
persoa adulta responsable do seu ámbito familiar, e sempre con autorización escrita por
parte dos seus pais ou representantes legais.

•

Á intimidade persoal en función das condicións estruturais do centro.

•

A unha asistencia individualizada acorde coas súas necesidades específicas.

•

A que se lle facilite o acceso a tódalas necesidades persoais que sexan precisas para
acadar o seu desenvolvemento integral.

•

A deixar de utilizar os servizos ou abandonar o centro por vontade propia.

•

A que se lle facilite o acceso á atención social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral
a tódalas necesidades persoais que sexan precisas para acadar o seu desenvolvemento
integral.

•

A fomentar a asociación das súas familias co obxecto de favorecer a súa participación
no centro.

•

A ser educados/as para a comprensión, a tolerancia e a convivencia democrática,
posibilitándolles que poidan facer uso das súas opcións de xeito libre e persoal.
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•

A participación dos pais/nais/titores nas actividades educativas, como festas escolares,
magostos, Nadal, Entroido,..., ou colaboración para preparar actividades dos nenos e
nenas.

2. Normas de funcionamento do centro
A) Normas de saúde e hixiene persoal.
Saúde
• Os/as nenos/as deberán acudir á Escola Infantil Municipal en condicións correctas de
saúde e hixiene que non impliquen riscos para si mesmos nin para outros nenos, non se
admitirán nenos que padezan enfermidades infecto-contaxiosas en fase aguda de
contaxio.
• No caso, de que se observen síntomas dun proceso infecto-contaxioso no centro,
avisarase aos pais/nais, titores/as ou representantes legais co fin de evitar a propagación
da enfermidade entre os/as demais nenos/as.
• O reingreso no centro só será posible logo de transcorrido o período de contacto e tras o
informe médico que acredite tal circunstancia.
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• No caso de enfermidade ou accidente, logo das primeiras atencións in situ e coa maior
brevidade posible, porase dita circunstancia en coñecemento do/a pai/nai ou
representantes legais, se é o caso. No caso de ser necesario o traslado aos servizos
médicos, contarase coa autorización previa das familias.
• A falta de asistencia por un período superior a 3 meses, debido a enfermidade ou a outras
circunstancias, as familias ou representantes legais deberán comunicar e xustificar
debidamente o/a pai/nai, titor/a ou representantes legais á dirección do centro.
• O reingreso no centro só será posible logo de transcorrido o período de contacto e tras o
informe médico que acredite tal circunstancia. A dirección da Escola poderá solicitar aos
pais/nais, titores/as ou representantes legais, por se o considerase necesario, un
certificado médico no que quede constancia de que o cativo/a poderá asistir con
normalidade ó centro por non existir risco de contaxio.
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• Nos casos de medicacións crónicas ou antibióticos, sempre e cando sexa posible, a familia
axustará as doses dos medicamentos fóra dos tempos de permanencia na escola.
Naqueles casos nos que sexa imprescindible administrárllelas na escola, estas deberán ir
acompañadas da receita médica actualizada á data do tratamento, na que constará o
nome do/a neno/a, o nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na
administración. Non se administrará ningunha medicación que non veña acompañada da
autorización por escrito dos pais/nais. O medicamento debe estar pautado por escrito
polo médico dose e hora.
• A Escola Infantil municipal non administrará no centro ningún tipo de medicamento, nin
vitaminas, nin antitérmicos nin antibióticos, agás nos casos excepcionais nos que, por
prescrición facultativa, sempre en caso de enfermidades crónicas non contaxiosas e por
necesidade de administrar a medicación no horario no que o/a neno/a permanece no
centro, se aceptaría esta condición, quedando supeditada única e exclusivamente a este
suposto, previa solicitude no Concello e co certificado médico que corresponda adxuntar”
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• Un/unha neno/a non deberá asistir ao centro no caso de presentar:
1. Falta de hixiene evidente.
2. Febre de máis de 38º rectal, o que equivale a 37,5º axilar.
3. Vómitos
4. Diarreas: Ata a normalización das deposicións
5. Piollos: Ata que finalice o tratamento.
6. Infeccións na pel:
• Con Pus: Ata que non teña pus e non teña crotas.
• Tiña e sarna: Segundo criterio de pediatra, previo informe por escrito ó centro.
7. Parasitos intestinais: Ata que haxa finalizado o tratamento, previo informe do
médico.
8. Conxuntivite: Como mínimo un día despois de comezar o tratamento, previo
informe do médico.
9. Fungos: Como mínimo un día despois de comezar o tratamento, con informe do
médico.
10. Estomatite aftosa ou aftas (pequenas xagas na boca): Como mínimo dous días.
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11. Resfriados e outras enfermidades víricas (gripes) con febre e alteración do estado
xeral: Ata dous días despois de ter cedido a febre.
12. Farinxite, faringo-amigdalite, larinxite, bronquite e otite infecciosa con febre e
alteración do estado xeral: Ata dous días despois de ter cedido a febre.
13. Gastroenterite: Ata a normalización das deposicións, vómitos e/ou febre.
14. Enfermidades propias da infancia:
a) Varicela: Ata que estean secas as crotas (6-7 días)
b) Xarampón: Ata 7 días despois de aparecer as manchas.
c) Papeiras: Cando a inflamación teña desaparecido ( de 6 a 9 días)
d) Rubéola: Ata 6 días despois de aparecer as manchas.
e) Tose Ferina: Como mínimo 21 días despois de empezar o ataque de tos.
f)

Escarlatina: 7 días dende que empeza a enfermidade e sempre que siga o
tratamento do seu pediatra, previo informe ó centro.
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g) Outras como poliomielites, pneumonía, hepatites infecciosas, meninxites,
tuberculose, etc., segundo criterio do pediatra e con papel asinado para o
alta.
h) Boca-mans-pes: Ata que desaparezan os graniños e 1 semana como mínimo.
i)

Síndrome da bofetada: Una semana como mínimo ou ata que desaparezan
os signos.

j)

Mononucleose: Una semana como mínimo ou ata que desapareza a
inflamación interna dos órganos.
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• No caso de que o/a neno/a enferme no centro avisarase ó/á pai/nai ou representante
legal para que os recollan á maior brevidade posible. No caso de que xurda un proceso
febril durante o tempo de permanencia na escola, o persoal tentará reducila por medios
físicos, dando aviso á familia.
• Cando as circunstancias o requiran, a dirección do centro poderá esixir ós/ás nenos/as
que teñan padecido una enfermidade transmisible, un certificado médico de ter superado
o período de contaxio para poder incorporarse ó centro.
• En caso de producirse algunha emerxencia, o/a mestre/a porase en contacto urxente co/a
pai/nai ou responsables do neno/a e, se fora necesario, levarase centro médico que esté
máis preto, por iso é imprescindible ter sempre un teléfono de contacto permanente
co/coa pai/nai ou familiares.
• De producirse algunha circunstancia excepcional sanitaria, o protocolo a seguir será o
marcado polas autoridades competentes sendo este prioritario e obrigatorio, e pode non
coincidir coas normas anteriormente sinaladas.
Hixiene persoal
• Todos os/as nenos/as que usen cueiros deberán traer un paquete deles e un bote de
toalliñas. Este material repoñerase cando sexa preciso.
• Os/as nenos/as terán sempre unha muda completa de reposto nunha bolsa, marcada co
seu nome e apelidos.
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• Todos os/as nenos/as que anden deberán traer un mandilón e unha manta
B) Normas de alimentación
• Para facer uso de calquera dos servizos do comedor os nenos/as deberán estar no centro
15 minutos antes do horario de finalización do mesmo
• Os bebes mentres sexan lactantes son os únicos que utilizarán o servizo de comedor a
demanda. Cando incorporen a súa dieta os purés, teñen que adaptarse o horario xeral de
comidas do centro.
• A dieta alimenticia dos/as nenos/as será elaborada pola Dirección do centro, garantindo
unha alimentación axeitada a cada idade. O menú de cada xornada estará exposto no
taboleiro de anuncios cun prazo dunha semana de antelación. Os/as lactantes ata que
comecen a comer purés e froitas, deberán traer as papillas e/ou leites en pó,
especificando as súas doses. En caso de que algún alumno/a padeza algunha alerxia,
intolerancia ou requira algún alimento específico, serán os pais ou proxenitores os que
proporcionarán ao centro dito tipo de alimentos.
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• Os bebes (3 meses a 1 ano) mentres sexan lactantes son os únicos que utilizarán o
servizo de comedor a demanda. Cando incorporen a súa dieta os purés, teñen que
adaptarse o horario xeral de comidas do centro.
• Os/as lactantes ata que comecen a comer purés e froitas, deberán traer as papillas e/ou
leites en pó, especificando as súas doses.
• Xantar: Os nenos e nenas que precisen comer na escola (referímonos á comida do xantar,
ao mediodía), non poderán traer a comida da casa, esta prepararase na escola coas
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condición necesarias para a súa óptima elaboración, elaborando menús especiais para
alérxicos, dietas, etc…
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C) Normas de convivencia
Estas normas de convivencia son a base para acadar unha harmonía no día a día:
•

Respectar aos demais sen condicionalos por sexo, raza, orixe ou relixión

•

Compartir os xogos e xoguetes aceptando que son uns materiais de uso común e non
individual

•

Rexeitar a violencia como diálogo, aprendendo a entenderse falando e comprendendo
o outro

•

Os horarios respectaranse para o bo funcionamento do centro:

•

Os/as Pais/Nais, titores/as e representantes legais, deberán entregar e recoller ao/á
neno/a nas horas acordadas.

•

Se algún día o neno/a tivera que ser recollido por outra persoa, esta deberá estar
autorizada expresamente polo pai/nai, titores/as e representantes legais. O persoal da
escola está obrigado a solicitar o DNI ou documento identificativo equivalente á persoa
que veña recollelos no caso de non coñecela e comprobar se está na listaxe de persoas
autorizadas. De non producirse a identificación, o/a alumno/a non poderá ser
entregado/a, procedéndose ao contacto coa nai, pai ou representante legal.

•

Teranse en conta as cuestións concretas establecidas por resolución xudicial que
deberán ser postas en coñecemento da dirección da escola por quen ostenta a garda e
custodia do/a neno/a.

•

Os proxectos educativos serán obrigatorios e traballaranse, na quenda de mañá de
10:30 a 11:30 horas e na quenda de tarde de 17:30 a 18:30 horas.
Os/as nenos/as deberán gozar dun mes enteiro de vacacións que coincidirá, con
carácter xeral, co mes de peche do centro. Non obstante o anterior, poderase solicitar
os seu goce nun mes distinto ou ben o seu reparto en dúas quincenas cando así sexa
suficientemente acreditado pola familia.
A matriculación do neno/a na Escola Infantil Municipal supón a total aceptación deste
Regulamento de Réxime Interior así como da Normativa específico do centro durante o
Curso escolar.

•

•

D) Uniforme/vestimenta
• Para o benestar do/a neno/a na escola e o bo funcionamento do mesmo é recomendable
que traian zapatos que non leven cordóns.
• Todo o material que leve o/a neno/a ten que ir identificado co seu nome e apelidos:
roupa, toalliñas, cepillo de dentes, vaso, biberóns, babeiros, .... De non estar marcadas
todas as súas pertenzas o centro non se responsabilizará delas.
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• Queda prohibido o uso de obxectos que poidan resultar prexudiciais para a súa saúde:
horquillas pequenas, pinzas, cadeas, pulseiras, etc.
• Tódolos/as nenos/as deberán ter un mes de vacacións ao longo do ano obrigatoriamente.
• No mes de xuño, despois do proceso de matriculación, haberá unha reunión co/coa
pai/nai ou representantes legais dos/as nenos/as aceptados/as no centro por grupos
para amosarlles as instalacións da Escola e explicarlles todo o que se considere de
interese para eles/elas. O Regulamento de Réxime Interno do Centro, de obrigado
28

cumprimento, está a súa disposición na paxina Web e no Portal de Transparencia da Sede
Electrónica do Concello de San Cibrao das Viñas.
• Os/as nenos/as deberán vir ao colexio con roupa que lles permita moverse con plena
comodidade (recomendable un chándal).
E) Uso de dependencias e materiais
As dependencias e materiais da escola infantil serán utilizadas para uso das actividades
educativas e asistenciais que implican a prestación do servizo polo persoal desta e os/as
nenos/as que asistan a ela, así como os seus pais/nais representantes legais. Tamén poderán
ser utilizadas para impartir ou recibir cursos de formación para o persoal do centro.
O centro atópase situado no parque tecnolóxico de San Cibrao das Viñas, nun edificio exclusivo
de planta baixa, aparentemente afastado de actividades nocivas e perigosas.
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Os espazos están distribuídos do seguinte xeito:
•

Recepción

•

Sala de profesores

•

sala de espera para as familias

•

Despacho de dirección

•

Aseos do persoal adaptado a persoas con mobilidade reducida.

•

Cuarto Caldeira (calefacción por chan radiante)

•

Cociña e despensa

•

Sala de usos múltiples/comedor para os nenos/as de 2-3 anos

•

2 Unidades 2-3 (A e B) con aseos compartidos visibles e accesibles desde a aula

•

Aula usos múltiples (Área de descanso para cada grupo 2-3)

•

2 Unidades 1-2 (A e B)con aseo compartida para as dúas aulas e zoa de preparación de
alimentos compartida (Accédese dende a zona de aula 1-2 A)e zona de descanso a que
se accede dende un distribuidor situado na parte da aula 1-2 (B)

•

1 unidade 1-2 anos con zona de descanso e zona de hixiene diferenciada
arquitectonicamente visible e accesible dende a aula (nova aula logo da modif.
Substancial do ano 2012)

•

Patio interior de xogos

•

2 unidades 0-1 anos con área de descanso diferenciada e area de hixiene compartida
polos 2 grupos de 0-1

•

Patio exterior de xogos

Todas as nosas instalacións compren a normativa arquitectónica, de salubridade e seguridade
vixente.
•

Todo o material é de uso común, polo que a norma principal será o coidado do mesmo
para o posterior desfrute dos demais
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•

As aulas deberán ser respectadas como ambiente educativo, polo que terán a obriga de
permanecer ordenadas, limpas e estruturadas para tal fin, por parte das educadoras e
dos cativos que as empreguen, manter a orde nun espazo común é obriga en beneficio
de todos.

•

O comedor tamén poderá ser usado como salón de usos múltiples: psicomotricidade,
actuacións, teatro…

•

O material deberá coidarse, manterse ordenado e clasificado nos armarios destinados a
este fin, avisando á dirección no caso de precisar reposición

F) A lingua
Nesta etapa da educación infantil 0-3, o persoal das escolas infantís usará na aula a lingua
materna predominante entre o alumnado, terá en conta a lingua do contorno e coidará que o
alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia,
dentro dos límites propios desta etapa como indica o decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que
se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto
79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
Os documentos oficiais da escola entregaranse en galego ou castelán, a demanda dos
solicitantes.
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A atención educativa impartiranse no idioma materno da educadora: galego ou castelán, pero
complementando o outro idioma con actividades especias: cancións, contos…
Tamén temos como terceiro idioma o inglés.
G) Fomento da igualdade dos nenos e nenas
A Escola Infantil Municipal “Os Pequerrechos” deberá promover a igualdade como valor
fundamental de convivencia entre os/as nenos/as. Será o cerne de tódalas actividades que se
desenvolvan no centro, e reflectirase non só nas actividades e material de traballo senón tamén
no comportamento habitual dos/as mestres/as e educadores/as.
Tódalas actividades reflectiranse no Proxecto Educativo de Centro e tamén nos Deseños
Curriculares.
A dirección da Escola prestará atención especial ao fomento e respecto da interculturalidade,
como instrumento de superación da desigualdades, prexuízos e racismo.
A escola é o principal axente educativo da infancia e a xuventude. Nela non só se aprenden
coñecementos senón que tamén se adquiren actitudes, valores e normas de comportamento.
Na escola, a educación non sexista implica a participación non só do profesorado senón tamén
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da familia e a sociedade en xeral.
Algunhas das propostas co-educativas dentro da escola son:
•

Observar se as nenas e os nenos amosan na aula ou fóra dela unha actitude respectuosa
e tolerante cos demais.

•

Dende as primeiras etapas escolares fomentar, nos xogos e dinámicas, que non se
discrimine a ninguén
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•

Practicando a inversión de papeis con obras de teatro onde as nenas poidan facer de
nenos e os nenos poidan facer de nenas.

•

Ensinar a nenas e nenos a utilizar os xoguetes indistintamente, sen pensar no xénero.

•

Formar ó profesorado para traballar contra o sexismo na escola.

•

Fomentar a creación de talleres co-educativos dirixidos ás nais, pais, titores/as, etc.

•

Estimular ás nenas e ós nenos para que elixan os estudos e profesións que lles gusten.
Tradicionalmente, a sociedade asinoulle profesións diferentes segundo o xénero, pero
non hai profesións “femininas” nin “masculinas”, senón que cada persoa debe elixir de
acordo cos seus gustos e aptitudes persoais.

•

Sensibilizar ás familias na igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e o
reparto de tarefas domésticas.

•

Valorar a diversidade na escola como unha riqueza social.

•

Introducir a perspectiva de xénero en todas as materias escolares. Por exemplo, ensinar
que ademais de homes tamén hai mulleres políticas, científicas, filósofas, etc.

•

Promover a igualdade real entre mulleres e homes.

•

Conseguir que as mulleres teñan as mesmas posibilidades de elección e poidan acceder
ós mesmos postos de responsabilidade que os homes.

•

Facer visibles ás mulleres en todos os aspectos da súa vida e amosar as experiencias
de mulleres na historia.

•

Atender a afectividade e sexualidade das nenas e os nenos dun xeito san e responsable.

•

Educar no respecto ós diferentes tipos de familias e ás distintas formas de convivencia.

•

Favorecer a participación e a convivencia respectando a diversidade.

•

Prever os malos tratos e a violencia de xénero.

•

Aprender a usar linguaxes que non discriminen a ninguén.

•

Reflexionar sobre o que ensinamos e como o ensinamos.

Co fin de desenvolver nos menores hábitos e actitudes que promovan a convivencia pacífica
e a resolución de conflitos, levaranse a cabo estratexias de intervención vinculadas á
seguinte temática:
A coeducación: o persoal do centro poñerá especial coidado nas actitudes, linguaxe,
materiais didácticos, etc., para a promoción da igualdade e o afastamento de estereotipos
e tópicos sexistas.
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A diversidade: o recoñecemento e o respecto do “diferente” como positivo e enriquecedor,
traballando dende a interculturalidade, a inclusión e integración.
Educación para a paz, a solidariedade e a cooperación, a través da resolución pacífica de
conflitos na aula e co fin de desenvolver actitudes e hábitos solidarios, tolerantes e
respectuosos cos demais.
A Escola Infantil Municipal “Os Pequerrechos” promoverá a integración de nenos/as con
necesidades especificas de apoio Educativo.- NEAE diagnosticados/as e apoiados/as por
equipos especializados da Administración Autónoma, fomentando deste xeito, a igualdade e o
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respecto como valores esenciais da convivencia e hábitos e pautas de conduta que favorezan
a autonomía persoal.
Poderán integrarse nenos/as con discapacidade física, psíquica ou sensorial, se o centro conta
coas infraestruturas idóneas e persoal axeitado e suficiente no cadro de persoal do centro.
En ningún caso pode haber máis dun/dunha neno/a con discapacidade por aula. A efectos de
ratios, estas prazas se contabilizarán por dúas.
Os servizos sociais comunitarios poderán colaborar co persoal da escola Infantil no referente á
tramitación de posibles prestacións económicas e sociais, seguimento e atención ao/á menor.
H) Actividades extraescolares/complementarias
1. Actividades extraescolares
O longo do curso realizaranse diversas actividades enfocadas a completar a formación ofertada
na escola. A maior parte destas actividades realizaranse nas instalacións da escola infantil e no
caso de ser necesario o desprazamento, solicitarase aos pais ou titores legais, unha
autorización por escrito para poder participar en ditas actividades.
2. Actividades Complementarias
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As actividades complementarias que se consideren de interese para as familias, comunicaranse
aos pais en tempo e forma, solicitando unha autorización escrita e comunicando o importe de
ditas actividades, de ser o caso.
Así mesmo, entregaranse periodicamente as follas da escola de pais, redactadas por un
pedagogo/a aos nenos/as para axudar ás familias a afrontar diversas circunstancias que poidan
xurdir no eido familiar ou escolar.

CAPÍTULO VI. NORMATIVA REFERENTE Á FAMILIA
1. Dereitos e obrigas dos/das pais/nais, titores/as e representantes legais
Dereitos
• A ser informados/as de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles/delas
e a pedir explicacións de canto afecte á súa propia educación.
• A participación dos pais/nais/titores nas actividades educativas, como festas escolares,
magostos, Nadal, Entroido,..., ou colaboración para preparar actividades dos nenos e
nenas.
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Obrigas
•

Coñecer o presente Regulamento de Réxime Interno e cumprilo estritamente.

•

Manter e observar unha conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia e colaboración,
encamiñada a facilitar unha mellor convivencia.

•

Participar na vida do centro, de acordo co que se dispoña neste regulamento.

•

Pagar mensualmente a cota que foi adxudicada.
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•

Informar si o/a alumno/a contraeu algunha enfermidade infecto-contaxiosa que poida
repercutir no resto de menores ou nos/nas coidadores/as.

•

Cumprir rigorosamente os horarios do centro.

2. Participación e relación cos pais/nais, titores ou representantes legais
A dirección da Escola Infantil Municipal “ Os Pequerrechos”, fomentará a colaboración das
familias co centro e as relacións co persoal deste.
O/a pai/nai, titores/as ou representantes legais poderán solicitar reunión co/coa titor/a do
seu/súa fillo/filla ou coa dirección de conformidade co horario establecido para tal fin.
En todo caso a dirección informará por escrito ao principio do curso dos horarios de atención
ao/á pai/ nai ou representantes legais dos/as nenos/as.
Porase a disposición das persoas usuarias un libro de reclamacións. O contido das mesmas será
exposto de xeito periódico á Comisión Educativa, agás naqueles casos nos que se requira unha
contestación inmediata.
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De acordo ao DECRETO 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,
autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, art. 6 de obrigas das
entidades prestadoras de servizos sociais no seu apdo. i), remitirase á inspección de servizos
sociais da Xunta de Galicia unha copia das reclamacións presentadas, no prazo máximo de tres
días hábiles, xunto cun informe xustificativo dos antecedentes e das actuacións realizadas para
a súa xestión.
3. Instrumentos de información aos pais/nais, titores/as ou representantes legais.
Os instrumentos de información de cara aos pais/nais/representantes legais dos que dispón a
escola infantil municipal son os seguintes:
•

Reunións de principio de curso para dar a coñecer o proxecto educativo, período de
adaptación, normativa do centro, programación de aula, etc.

•

Reunións extraordinarias a petición da Dirección do centro, ou titoras ou titores coas
nais/pais/representantes legais.

•

Diario de clase, con fin de poder consultar datos relativos á estadía diaria dos/as
menores no centro (alimentación, esfínteres, sono, incidencias, etc.)

•

Intercambio diario de información coas nais/pais/representantes legais, a través de
conversas informais. As familias, representantes legais e titores/as dos/as nenos/as
participarán na vida da escola de diversas maneiras: actividades, obradoiros, etc., que
serán organizadas e convocadas en tempo e forma pola Dirección da escola.

Unha vez finalizado o proceso de matriculación, haberá unha reunión cos pais/nais, titores/as
ou representantes legais dos nenos/as aceptadas na escola, e por grupos, para lles ensinar as
instalacións e para lles explicar todo o que se considere de interese para eles.
Faráselle entrega dunha listaxe cos materiais que fan falta tanto educativos como hixiénicos.

CAPÍTULO VII. RÉXIME DE COBRAMENTO
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1. Matrícula
A matrícula ten un custo tal e como se indica nos anexos de prezos
No caso dos nenos/as admitidos/as na lista definitiva o ingreso da matrícula farase entre o 1 e
o 15 de xuño na conta designada a tal efecto.
Se finalizado o prazo para realizar o ingreso da dita matrícula, esta non fose formalizada,
decaerá o dereito á praza obtido e tampouco quedará en lista de espera. Esta praza será
adxudicada ao seguinte solicitante que por rigorosa puntuación, figure na lista de espera.
Durante o curso escolar poderase solicitar o ingreso na escola infantil e a adxudicación da praza
quedará supeditada a existencia de prazas vacantes. Neste suposto para o ingreso da matrícula
outorgaráselle un prazo de 15 días naturais dende a notificación da concesión da praza.
2. Réxime de actualización de prezos
As tarifas serán establecidas e aprobadas polo Pleno do Concello de San Cibrao das Viñas na
correspondente ordenanza fiscal, e revisadas conforme ás que determine a Xunta de Galicia
nas Escolas Infantís públicas, e que se xuntan no anexo I do Regulamento de Réxime interno
A cota da tarifa fíxase en atención á capacidade económica dos suxeitos pasivos reflectida na
declaración do I.R.P.F ou nas certificacións de ingresos das persoas que non presentasen as
declaracións do I.R.P.F
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3. Forma de pago
O suxeito pasivo deberá domiciliar o pagamento da taxa no momento da matriculación do
alumno/a.
O Concello ordenará o cargo na conta bancaria durante os últimos vinte días do período
voluntario de pagamento.

4. Período de pago
O pagamento das tarifas será mensual e deberán ser aboadas nos primeiros 5 días de cada
mes, mediante domiciliación bancaria. Se algún recibo é devolto polo banco, porase en
coñecemento dos/as usuarios/as que disporán dun prazo de 10 días para págalo.
A non asistencia do/a usuario/a durante un período determinado non supón redución ningunha
nin exención da tarifa mentres non se formalice a baixa correspondente. A falta de pagamento
dunha cota mensual, sen prexuízo da súa exixencia polo procedemento administrativo de
constrinximento, orixinará a perda do dereito á praza.
5. Factura
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Emitirase recibo mensual con copia aos pais/nais,titores/as e representantes legais, que
incluirá os servizos básicos e os complementarios e extraordinarios utilizados o mes anterior.
Para os 2ª fillos e sucesivos, emitirase recibo con cota 0 coa lenda “praza subvencionada pola
xunta de Galicia no 100’% para a atención educativa”
6. Réxime de reserva de praza para o caso de ausencias/vacacións
Durante o mes de vacacións anuais do neno/a, non se aboará a tarifa correspondente, podendo
ser estas vacacións dun mes enteiro ou repartidas en quince e quince días.
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Se por calquera motivo o centro permanecese pechado durante un número superior a quince
días consecutivos non se aboará a tarifa correspondente a este período.
Non terán a obriga de aboar a cota correspondente ao servizo de comedor cando, por causa
debidamente xustificada, a/o nena/a deixe de asistir temporalmente ao centro. Neste caso, a
suspensión da cota terá lugar desde o primeiro día do mes natural seguinte á data da
inasistencia ao centro e durará ata o día primeiro do mes natural en que teña lugar a
reincorporación da/o nena/a ao centro.
Se a reincorporación se produce con posterioridade ao día 15 do mes, a cota do comedor
correspondente ao dito mes reducirse nun 50 por cento.
A solicitude da suspensión da cota correspondente a este servizo, xunto coa acreditación
documental da circunstancia que a motiva, deberá presentarse no concello para resolver sobre
a procedencia da exención.
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Con carácter excepcional, poderá eximirse do pagamento da tarifa aqueles/as usuarios/as que
por motivos de saúde acrediten con anterioridade á facturación mensual e debidamente
xustificado mediante informe médico a imposibilidade de asistir á escola infantil durante un
período superior a 30 días consecutivos.

CAPÍTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE Á
INFRAESTRUTURA DO CENTRO
1. Medidas de seguridade e hixiene
O centro está dotado de alarma contra incendios, detectores de fume e extintores segundo a
normativa vixente.
Os extintores son revisados e inspeccionados anualmente por técnicos competentes.
As saídas de emerxencia están debidamente sinalizadas.
O centro posúe unha caixa de primeiros auxilios por aula.
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Tamén se realizan periodicamente análises de desinfección, desinfectación e desratización
(DDD).
A escola infantil municipal conta cun servizo de vixilancia da saúde e dun servizo de prevención
de riscos laborais. Esta empresa leva a cabo a avaliación de riscos anual, co informe pertinente,
e a formación do persoal. Os traballadores/as, contarán con coñecementos acreditados de
prevención de riscos laborais e de primeiros auxilios.
Todo o persoal da escola infantil municipal posúe o título de manipulador de alimentos e curso
de primeiros auxilios.
Todo o persoal que realiza atención e coidado do alumnado acredita o seu correcto estado de
saúde e con periodicidade anual realiza un recoñecemento médico que acredita que non padece
enfermidade infecto-contaxiosa nin defecto psíquico ou físico que impida as súas funcións na
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escola. Será igualmente preceptiva a vacinación do persoal contra a rubéola, co especial
compromiso das mulleres en idade fértil de adoptar as medidas sanitarias preventivas que
correspondan durante os 3 meses seguintes á vacinación.
En canto á hixiene, seguiranse as pautas marcadas por Sanidade nos seus controles periódicos.
Será obrigatorio unha correcta hixiene persoal dos/as traballador/as.
A Escola Infantil cumpre a Lei vixente relativa á protección de datos.
Realízanse anualmente un simulacro de incendios coa colaboración do equipo de Bombeiros do
Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas.
O centro conta con:
• Plan de autoprotección implantado (formación para a actuación nos casos de emerxencia
e evacuación) e inscrito no REGAPE.
• Póliza de responsabilidade civil
• Póliza de accidentes
• Póliza de sinistros/danos
• Libro de reclamacións a disposición das persoas usuarias.
• Proxecto educativo a disposición das familias
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• Expediente individual.
DISPOSICIÓN DERRADEIRA
Este regulamento entrará en vigor así que se publique no Boletín Oficial de Provincia e unha
vez transcorrido o prazo ao que se refire o artigo 70.2 en relación co artigo 65.2 da Lei 7/1985
do 2 de abril reguladora das bases de réxime local, modificada pola lei 11/1999 de 21 de abril
e comezará a aplicarse a partir do día seguinte. Permanecerá en vigor ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa polo Pleno da Corporación.

San Cibrao das Viñas, á data da sinatura electrónica
O Alcalde
34919320F MANUEL
PEDRO FERNANDEZ
(R: P3207600B)
2021.12.09 10:54:44
+01'00'

Dilixencia para facer constar que o presente Regulamento de Réxime Interior atópase visado
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pola Inspección de Centros de servizos Sociais da Xunta de Galicia.

San Cibrao das Viñas, á data da sinatura electrónica
A Secretaria
COLMENERO
VELOSO MARIA
ISABEL - 34947684N
2022.01.18 10:55:18
+01'00'
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ANEXO I
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1. Prezo da atención educativa.
O prezo pola atención educativa en xornada completa nas escolas infantís 0-3 fíxase en
169,26€ mensuais.
Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as
reducións que se especifican no número 3 deste anexo.
Cando o alumno ou alumna teña solicitada e concedida unha praza en réxime de media
xornada, o prezo da atención educativa reducirase no cincuenta por cento do prezo que lle
corresponda aboar de acordo coa renda per cápita da unidade familiar.
2. Prezo por servizos complementarios.
a) Servizo de comedor.
O prezo por este servizo fíxase en 74,06 € mensuais.
As cotas polo uso do comedor de forma eventual pagaranse por días soltos:
. Almorzo ou merenda: 2€/día
. Xantar: 4 €/día
Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as
reducións que se especifican no número 3 deste anexo.
O prezo de comedor por días soltos non estará suxeito a ningunha redución.
b) Horario ampliado.
Con carácter excepcional os/as usuarios/as poderán ampliar a súa xornada de atención
educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, sempre que acrediten a súa necesidade.
O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atención educativa
adxudicado ao usuario ou usuaria será de 21,16 €.
O prezo da hora extraordinaria non estará suxeito a ningunha redución.
3. Aplicación dos prezos públicos mensuais segundo os tramos de renda per cápita da unidade
familiar:
a) Rendas inferiores ao trinta por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 0 €; sen servizo de comedor 0 €.
b) Rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 17,45 €; sen servizo de comedor 0 €.
c) Rendas comprendidas entre o 50 e inferiores ao 75 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 52,36€; sen servizo de comedor 34,91€.
d) Rendas comprendidas entre o 75 e inferiores ao 100 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 96,26 €; sen servizo de comedor 69,81 €.
e) Rendas comprendidas entre o 100 e inferiores ao 125 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 149,15 €; sen servizo de comedor 112,13 €.
f) Rendas comprendidas entre 125 e inferiores ao 150 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 186,18 €; sen servizo de comedor 133,29€.
g) Rendas comprendidas entre o 150 e o 200 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 210,52 €; sen servizo de comedor 147,05 €.
h) Rendas superiores ao 200 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 243,31 €; sen servizo de comedor 169,26 €.
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4. Descontos e bonificacións.
A) Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o
disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulables
entre si:
a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 por cento.
b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 por cento.
c) Cando asistan ao mesmo centro varios irmáns, o segundo e sucesivos terán un
desconto dun 20 por cento.
Entenderase por familia numerosa aquela que reúna as condicións que determina a Lei
40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no
momento de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser
previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data
da devindicación da declaración do IRPF.
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B) Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia,
etc.), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do 50 por cento.
No suposto de que algunha familia matricule un segundo fillo ou filla e sucesivos/as na
escola infantil, aplicaráselle unha bonificación do 100% dos prezos establecidos nesta
ordenanza, con exclusión das cotas de comedor.
Esta bonificación aplicarase con independencia de que o primeiro fillo ou filla estea ou non
matriculado na escola infantil e sempre que este non supere os 18 anos.
5. Exencións de pago.
a) As familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 7.500 euros anuais gozarán da
exención total da cota a partir da segunda filla ou fillo que acuda á mesma escola infantil.
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b) As familias acolledoras de menores con medidas administrativas de tutela ou garda
gozarán, así mesmo, da exención total da cota.
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ANEXO II

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA (MODIFICADA ANUALMENTE, FIGURA NA WEB E NA

SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO)

Solicitude de reserva de praza na escola municipal Infantil
“Os Pequerrechos” de San Cibrao das Viñas
Datos do/da pai/nai ou titor/ra legal:
Nome e apelidos:
Con DNI / NIF:
Con domicilio a efectos de notificación:
Rúa:
Nº/Piso/Porta:
Localidade:

Código Postal:

Teléfono de contacto:

Email:

Datos do/da neno/nena:
Nome e apelidos:
Data de nacemento:
Interesado no horario:
Interesado no comedor:

Si

Non
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SOLICITO:
Que previos os tramites oportunos se lle conceda a praza para o/a neno/nena arriba indicado para
o curso escolar

na escola infantil municipal “Os pequerrechos” de San Cibrao das

Viñas.

En San Cibrao das Viñas, a

de
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ANEXO III

SOLICITUDE PRAZA NOVO INGRESO (MODIFICADA ANULAMENTE, FIGURA NA WEB E NA

SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO)

ANEXO I
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

NOVO INGRESO NA ESCOLA INFANTIL “OS PEQUERRECHOS”

SOLICITUDE
CURSO:

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE
NAI
TIPO

PAI

ACOLLEDOR/A

TITOR/A LEGAL

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifiquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante
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Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELCTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen
que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de Sede electrónica do Concello, https://sancibrao.sedelectronica.es Só se poderá acceder á notificación co certificado
electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica do Concello,
para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.

TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA
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CÓDIGO POSTAL

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DA NENA OU DO NENO
NOME

PRIMEIRO APELIDO

GRUPO DE IDADE AO QUE ACCEDE

DISCAPACIDADE
SI

NON

SEGUNDO APELIDO

DATA DE ACOLLEMENTO (no caso de menores acollidas/os)

DATA DE NACEMENTO

SEXO
HOME
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MULLER

ANEXO I
DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (incluida a persoa solicitante)
NOME

PRIMERO APELIDO

Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR

SEGUNDO APELIDO

DATA DE
NACEMENTO

NIF

Nº DE FILLOS/AS DA UNIDADE FAMILIAR

Nº DE ORDE QUE OCUPA O/A NENO/A NA UNIDADE FAMILIAR

HORARIO QUE SOLICITA
Xornada de mañá de 7:45 a 15:45
Xornada de tarde de 13:30 a 21:30
Xornada partida de 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 19:00

COMEDOR
Atención con comedor

Atención sen comedor

Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto circunstancias excepcionais debidamente xustificadas.

CANDIDATA/O A BONO CONCILIA (CUBRIR ANEXO III )
SI

NON
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SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR
- Número de membros que compoñen a unidade familiar
- Número de membros que non formando parte da unidade familiar estean ao seu cargo
- Número de membros, incluída a persoa solicitante, con enfermidade ou discapacidade
Tipo de enfermidade ou discapacidade:

Nai

Pai

Outros membros

Discapacidade
Enfermidade crónica que requira internamento periódico
- Condición de familia monoparental

SI

NON

- Ausencia do fogar familiar de ambos membros parentais

SI

NON

- Condición de familia numerosa

SI

NON

- Condición de fillo/a de persoal do centro

SI

NON

- Condición de familia acolledora

SI

NON

- Neno/a para quen se solicita praza nacido/a en parto múltiple

SI

NON

- Irmá/n con praza renovada ou de novo ingreso no centro para o próximo curso

SI

NON
Curso
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Nome da nena ou do neno

PARENTESCO

Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas:
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ANEXO I
SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR
Nai

Pai

- Ocupación laboral
- Desemprego
- Beneficiario/a do tramo de inserción (Risga)
- Outras situacións

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA A PRESENTAR
Copia DNI/NIE dos proxenitores
Copia Declaración do imposto da renda das persoas físicas (IRPF) de ambos proxenitores, correspondente ao ano 2019
Vida laboral actualizada de ambos proxenitores
Copia Libro de familia
Certificado de empadroamento conxunto actualizado da unidade familiar

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, NO SEU CASO
Estar inscrito/a como demandante de emprego en data anterior á publicación desta convocatoria
Situación de monoparentalidade recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia
Certificado no que a empresa especifique a xornada laboral do traballador e o lugar de traballo
Familia numerosa recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia
Informe sobre a necesidade de integración na escola infantil acreditada por un Equipo de Valoración e Orientación da Consellería de Política Social, no caso
de nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo
Copia da resolución administrativa de acollemento ou de garda con fins adoptivos
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Certificado do grao de discapacidade e/ou de dependencia do neno/a, nai/pai, acolledor/a, titor/a legal, ou outros membros da unidade familiar.
No seu caso, sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais ou, de non percibilas,
denuncia presentada ante o Xulgado para a obtención das mesmas..
Copia do título de familia numerosa.
Certificado administrativo de monoparentalidade
Acollemento ou garda con fins adoptivos do neno ou da nena para quen se solicita praza
Documentación xustificativa no indicado 9.2.j) segundo a Resolución de 11 de marzo de 2021

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

NORMATIVA APLICABLE
Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil “Os Pequerrechos”

INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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O Responsable de Tratamento dos datos persoais é CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS, con dirección en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1,
32911 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE); INFO@SANCRIBRAO.ES.
1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos
RB, S.L. có que poderá contactar en INFO@SANCRIBRAO.ES.
2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión
administrativa derivada do mesmo.
No caso de que haxa omitido algún tipo de información ou non nos informara correctamente, poderán producirse danos na súa persoa dos que
só vostede será responsable.
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión dos
mesmos.
3.- lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente circular.
4.-destinatarios de cesións: En caso de solicitar o servizo de axuda a domicilio, CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS facilitará os seus datos de
carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestar este servizo.
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ANEXO I
En caso de solicitude de subvencións ou outro tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaranse a todas as administracións públicas con
competencia na materia, por ser xestoras das mesmas.
5.- dereitos: CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en INFO@SANCRIBRAO.ES,
sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar

Data
de
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