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Ajuntament de Museros
Edicte de l’Ajuntament de Museros sobre aprovació inici-
al de la modificació del reglament orgànic i funcional de 
l’Escola Infantil Municipal de Primer Cicle de municipi.

EDICTE
Per acord de Ple, en sessió celebrada el dia 28 de maig de 2020, s’ha 
acordat l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de l’Es-
cola Infantil Municipal de Primer Cicle de Museros, quedant el text 
dels articles modificats com segueix:
Que, en la sessió plenària ordinària, del dia 28 de maig de 2020, amb 
l’excepció de l’art. 206 del ROF, es va aprovar entre altres, el següent 
acord:
Modificació del Reglament de l’Escola Infantil
Municipal de Primer Cicle de Museros
L’Escola Infantil Municipal de Primer Cicle de Museros disposa, des 
de 2006, any del seu començament, de Reglament orgànic i funcio-
nal, l’última versió del qual va ser aprovada en la sessió plenària 
ordinària, de 6 de juny de 2013, i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), de 16 de juliol de 2013, i modificat parcialment en 
sessió plenària ordinària, de 26 d’abril de 2018, i publicat al BOP, 
de 14 de maig de 2018.
Les modificacions del Reglament han estat motivades, principalment, 
pels canvis en la normativa educativa d’admissió i pel canvi de les 
unitats autoritzades, en canviar una unitat d’1 a 2 anys, de 13 places, 
per una unitat d’1 a 3 anys, de 15 places, és a dir, una capacitat de 
68 llocs escolars homologats, des del curs 2014-2015.
En les últimes setmanes, s’ha publicat el Decret 35/2020, de 13 de 
març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, 
pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats 
concertats que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, edu-
cació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.
Per tal d’evitar que cada vegada que les normes d’admissió siguen 
modificades des de Conselleria, i que haja de modificar-se el nostre 
reglament, i tot i considerant que la normativa autonòmica vigent 
regula l’admissió de tots els centres docents públics, es proposa no 
incloure tots els criteris i les seues puntuacions sinó fer una referèn-
cia a la normativa vigent en cada curs escolar.
D’altra banda, es modifica el calendari d’obertura del centre que 
finalitzarà per a l’alumnat el 21 de juliol, en lloc del 31 de juliol, per 
tal de fer de manera més adequada les tasques de finalització del curs 
i preparació del vinent.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Educació, de 25 de maig 
de 2020, el Ple l’aprovació, per unanimitat, acorda el següent:
Reglament de l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros
Capítol I
Objecte, fins i normativa d’aplicació
Article 1. Objecte
Aquest reglament té com a objecte establir l’estructura, l’organitza-
ció i la gestió de l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de 
Museros, com a norma complementària a les adients en matèria 
educativa autonòmica i estatal i dins de l’àmbit d’autonomia de 
l’Ajuntament de Museros.
Article 2. Fins
L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros és un centre 
educatiu de titularitat pública, pertanyent a l’Ajuntament de Museros, 
autoritzat per la Conselleria d’Educació. Està dirigida, preferentment, 
als xiquets i a les xiquetes de la població de Museros, fins a 3 anys. 
La seua funció serà eminentment social i educativa, i proporciona 
una atenció integral sense distinció de raça, de sexe, de condició 
social o econòmica, mitjançant un programa que implementa el 
procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat en garantir el 
desenvolupament global de les capacitats cognitives, emocionals i 
afectives, d’expressió i de comunicació del xiquet o de la xiqueta en 
estreta col·laboració amb les famílies, per tal d’afavorir la concilia-
ció de la vida laboral i familiar i d’aconseguir la millor comunicació 
i coeducació entre el centre i les famílies.
L’Escola disposa d’un projecte educatiu i de normes d’organització 
i funcionament del centre que recullen tots els principis educatius i 
el seu model organitzatiu propi.
Article 3. Normativa de funcionament
L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros es regirà per 
la normativa educativa vigent, per aquest reglament, per la normativa 

que regula l’organització i el funcionament de les escoles infantils de 
primer cicle de titularitat pública i dels centres públics que imparteixen 
ensenyaments d’educació infantil i per les seues normes de funciona-
ment intern recollides en el seu projecte educatiu.
L’Ajuntament podrà dictar totes les resolucions que siguen necessà-
ries perquè s’aplique i es porte a terme aquest reglament.
Capítol II
Llocs escolars i admissió
Article 4. Llocs escolars
L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros tindrà ca-
pacitat per a 68 llocs escolars, distribuïts de la manera següent:
• 1 unitat per a xiquets i xiquetes d’1 a 2 anys: 13 llocs escolars.
• 1 unitat, per a xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys: 15 llocs escolars.
• 2 unitats, per a xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys: 40 llocs escolars 
(20 llocs, cadascuna de les unitats).
Article 5. Admissió de l’alumnat
Per a l’accés per primera vegada al centre, s’aplicarà el procés d’ad-
missió que estableix la normativa autonòmica vigent, per la qual es 
regula l’admissió en els centres docents públics que imparteixen 
ensenyaments d’educació infantil.
Article 6. Barem d’aplicació a les sol·licituds d’admissió
L’adjudicació de les places escolars sol·licitades es realitzarà mit-
jançant el procediment de lliure concurrència. Els llocs s’assignaran 
a les peticions que obtinguen major puntuació, d’acord amb el pro-
cediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts 
amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ense-
nyaments d’educació infantil.
Capítol III
Calendari, horaris d’obertura del centre i preus
Article 7. Calendari
L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros romandrà 
oberta de l’1 de setembre al 21 de juliol de cada any, excepte els dies 
declarats festius en el calendari escolar del centre, que s’aprovarà i 
publicarà cada curs, tot i contemplant, com a mínim, els festius la-
borals anuals.
Article 8. Horari d’obertura del centre
L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros prestarà els 
seus serveis entre les 7.30 h i les 18.00 h, de dilluns a divendres, de 
l’1 de setembre al 30 de juny. De l’1 al 21 de juliol l’horari serà de 
7.30 h a 15.00 h.
Per tal de regular els horaris de permanència dels xiquets al centre, i 
per aplicar les tarifes corresponents, s’establiran tres tipus d’horaris:
• Horari ordinari de setembre a juny: comprés entre les 9.00 h i les 
17.00 h.
• Horari extraordinari de juliol: de 9.00 h a 15.00 h.
• Horari extraordinari matiner: de 7.30 h a 9.00 h.
• Horari extraordinari vespertí: de 17.00 h a 18.00 h.
• Menjador escolar:
- Setembre, juny i juliol: de 13.00 h. a 15.00 h.
- D’octubre a maig: de 12:30 h. a 15.00 h.
Article 9. Preus
Els preus de l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros 
i dels diferents serveis complementaris que s’ofereixen (matinera, 
vespertina, menjador escolar, etc.) quedaran regulats per l’ordenan-
ça municipal corresponent.
De conformitat amb l’article 47 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, s’exposa al públic i als interessats, perquè, 
per un període de trenta dies hàbils, puga ser examinat l’expedient i 
presentar les reclamacions o suggeriments que consideren oportú 
formular. En el cas que no es presentaren reclamacions, l’aprovació 
inicial s’entendrà definitiva sense necessitat d’una nova publicació 
en el BOP.
Museros, a 2 de juny de 2020.—L’alcaldessa. Cristina Civera i Ba-
laguer.
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