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PREÁMBULO 

 
 
        Tendo en conta  os principios sobre os que se fundamenta o sistema educativo, o 

obxectivo fundamental  da educación é proporcionar aos nenos e ás nenas unha 

formación continua que lles permita formar a súa propia identidade e construír unha 

concepción da realidade, que integre á vez o seu coñecemento e a súa valoración ética 

e moral.  Deste xeito, a labor dun centro educativo é a de favorecer o desenvolvemento 

do alumnado para  que poida crecer nunha sociedade libre, tolerante e solidaria. 

 

Os criterios sobre os que debe basearse a convivencia escolar son: 

 

- Respecto  

- Autoestima 

- Xustiza 

- Solidariedade 

- Tolerancia 

 

         É misión de todos os membros da comunidade educativa: mestres, alumnado, 

pais/nais,  persoal non docente, é velar porque estes valores se poidan lograr; e para 

conseguir este grao de convivencia escolar, establécense unas normas de 

funcionamento que se reflicten no presente documento. 

 

 
CAPÍTULO I 

 
ORGANIZACIÓN  DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 
 

1.1. ÓRGANOS UNIPERSOAIS As súas funcións e competencias están 

determinadas na lexislación vixente, Título II, capítulo II, do Decreto 

374/1996 do 17 de outubro (DOG 21/10/96). 

 

 Son competencia do Director/a  entre outras ( art. 27º):  

a) Representar oficialmente á Administración educativa no centro 

b) Representar ó centro 

c) Dirixir e coordinar as actividades do centro  

d) Promover e impulsar as relacións do centro coas institucións do seu contorno. 
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e) Favorecer a convivencia do centro e impoñer as correccións que corresponda, 

de acordo coa normativa vixente, co regulamento de réxime interior e cos 

criterios establecidos polo Consello Escolar. 

f) Xestionar os medios humanos e materiais do centro, dinamizando os distintos 

sectores da comunidade educativa, especialmente cos coordinadores de ciclo, 

canalizando achegas e intereses e buscando canles de comunicación e 

colaboración. 

g) Coordinar e fomentar a participación dos distintos sectores da comunidade 

escolar nas actividades do centro, e procurar os medios precisos para unha 

execución eficaz das súas respectivas competencias. 

h) Facilitar a información sobre a vida do centro ós distintos sectores da 

comunidade escolar cando así se solicite. 

 

 Son competencia do Xefe/a de Estudos entre outras (art. 34º): 

a) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 

orientación de profesorado e alumnado, en relación co proxecto educativo do 

colexio, os proxectos curriculares de etapa e a PXA. 

b) Elaborar, en colaboración  cos restantes órganos unipersoais, os horarios do 

alumnado e profesores, de acordo cos criterios aprobados polo claustro, así 

como velar polo seu estricto cumprimento. 

c) Coordinar e orientar  a actividade dos coordinadores de ciclo.  

d) Coordinar as actividades docentes do centro, con especial atención ós 

procesos de avaliación, adaptación curricular, actividades de recuperación, 

reforzo e ampliación por parte de titores, especialistas e resto do persoal 

educativo. 

 

 Son competencia do Secretario/a entre outras (art. 35º): 

a) Ordenar o réxime económico  e administrativo do centro, de conformidade 

coas instrucións do director. 

b) Realizar a contabilidade  e render contas ante o consello escolar e as 

autoridades correspondentes 

c) Velar polo mantemento do material do centro en todos os seus aspectos, de 

acordo coas indicacións do director. 
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d) Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre a 

normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que 

se reciba no centro. 

 

1.2. ÓRGANOS COLEXIADOS As súas funcións e competencias están 

determinadas na lexislación vixente,título II, capítulo III,  artigo 43 do 

Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21/10/96). 

 

 Consello Escolar: 

A súa composición, elección e competencias están recollidas no capítulo III, 

artigos 36 a 45 do Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21/10/96). É o órgano do 

que participan na xestión do colexio os distintos membros da comunidade escolar. 

Está formado por: 

- director/a 

- o xefe/a de estudos,  

     - un representante do concello  

     - cinco profesores/as elixidos polo Claustro 

     - cinco representantes dos pais e nais 

     - un representante do persoal de administración e servizos 

     - o secretario/a do centro, que actuará como secretario do Consello con voz pero 

sen voto. 

 

Os representantes do Consello teñen dereito a coñecer coa antelación suficiente a 

orde do día coa finalidade de acadar a opinión dos seus representados sempre que sexa 

posible. 

 

Ó remate de cada sesión, se a temática do tratado o require, o secretario/a  

elaborará un extracto da mesma; unha copia permanecerá no taboleiro de anuncios da 

sala de profesores e outra na entrada do centro. 

 

O Consello escolar nomeará os membros que formarán parte das seguintes 

comisións: 
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 Comisión económica, encargarase por velar polas contas do centro: 

o o/a directora 

o o/a secretario 

o representante do profesorado 

o representante de pais/nais 

o o/a presidente da ANPA 

 Un responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade 

efectiva entre homes e mulleres. 

o Representante do profesorado 

 Comisión  de biblioteca, encargarase de velar pola supervisión e 

organización das actividades que se fan dende a biblioteca: 

o Director/a 

o Xefe/a de estudos 

o o/a secretario 

o coordinador/a de biblioteca 

o representante do profesorado 

o representante de pais/nais 

 Comisión de convivencia, ver plan convivencia. 

 O Equipo Directivo. 

Durante o desenvolvemento da actividade académica haberá, como mínimo, un 

membro do equipo directivo no centro, sempre que a dispoñibilidade de horarios así o 

permita. O seu horario permanecerá exposto na porta de dirección. 

 

 O Claustro de profesores. 

As súas funcións e competencias son as reflectidas no artigo 47 do capítulo III do 

Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21/10/96). Ademais será consultado en 

tódalas cuestións que afecten ó ensino antes de seren aprobadas polo consello 

escolar.Ten tamén capacidade decisoria en cuestións pedagóxicas.  Entre elas 

destacan: 
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a) Aprobar e avaliar os proxectos curriculares e os aspectos curriculares da 

programación xeral anual, conforme ó proxecto educativo de centro. 

b) Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación. 

c) Coordinar as funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e 

recuperación dos alumnos/as. 

 

1.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, As súas funcións e 

competencias están determinadas na lexislación vixente,Título III,  do 

Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21/10/96). 

 

 Equipos de ciclo ( art. 54º ó 60º): 

Agruparán a todos os mestres que imparten docencia nel, están coordinados 

por un coordinador que desempeñará  o seu cargo por 2 anos; será o 

encargado de dirixir e coordinar as actividades do ciclo, coordinar as 

actividades dos alumnos, convocar e presidir as reunións. 

As súas funcións son: 

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á 

elaboración PE e da PXA. 

b) Formular propostas á CCP relativas á elaboración  das programacións. 

c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

d) Elaborar a programación didáctica das ensinanzas que ten 

encomendadas, seguindo as directrices xerais establecidas pola CCP. 

 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Integrada polo director/a, que será o seu presidente, o Xefe/a de Estudos, o 

Coordinador/a de Ciclo de infantil, os coordinadores dos niveis de primaria, o 

Coordinador do Equipo Dinamización da Lingua Galega, o/os profesor/es de PT e AL, 

e  o encargado/a de Biblioteca  por estar no PLAMBE. 

As súas competencias están recollidas no artigo 62 do Decreto 374/1996 do 17 de 

outubro (DOG 21/10/96) destacan: 
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a) Elaborar propostas ó claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración 

dos proxectos curriculares. 

b) Asegurar a cohesión entre o PE, os proxectos curriculares e a PXA. 

c) Propoñer ó claustro os proxectos curriculares para a súa aprobación. 

d) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de 

etapa. 

 

 Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

     A súa máxima función é potenciar o uso da lingua galega, estará constituído por un 

profesor de cada ciclo, e coordinado por un mestre, preferentemente con destino 

definitivo no centro. De ser o caso, tamén se poderán incorporar ó traballo do equipo 

máis mestres de maneira puntual. 

As súas funcións aparecen descritas no artigo 64 do Decreto 374/1996 do 17 de 

outubro (DOG 21/10/96)  

 

 Equipo de actividades complementarias e extraescolares 

   Este equipo encargarase das actividades didácticas do alumnado que se realizan en 

horario lectivo, e que formando parte da programación, teñen carácter diferenciado 

polo momento, espazo ou recursos que utilizan; tamén  se fará cargo das actividades 

que sendo organizadas polo centro e figurando na PXA, se realizarán fóra do horario 

lectivo. 

Estará constituído por un coordinador, preferentemente un mestre definitivo do 

centro, e outros mestres dos diferentes niveis e ciclo. 

  Para o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares que se 

realicen fóra da localidade onde está situado o centro, deberase contar con seguintes 

requisitos: 

- Autorización escrita dos pais ou titores legais. 

- Os alumnos irán acompañados polo profesorado, na proporción de un mestre por 

cada unidade. 
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 Titores 

A titoría formará parte da función docente; os titores estarán coordinados polo 

Xefe de estudos que manterá as reunións periódicas necesarias para o bo 

funcionamento da acción titorial. 

   Cada mestre titor, a parte  das súas funcións docentes, realizará outras,  recollidas 

no artigo  81 do Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21/10/96)  entre as que 

destacan: 

a) Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial. 

b) Coñecer as características persoais de cada alumno a través da análise do 

seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese 

coñecemento. 

c) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para os alumnos do seu 

grupo. 

d) Orientar ós alumnos de unha maneira directa e inmediata no seu proceso 

formativo. 

e) Colaborar cos demais titores no marco dos PEC e Programacións. 

f) Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos. 

g) Informar ós alumnos do grupo, pais e profesores de todo aquilo que lles 

afecte en relación coas actividades docentes e rendemento académico, con 

especial atención ós aspectos e medidas tendentes a facilitar a competencia 

lingüística dos alumnos/as nas 2 linguas oficiais. 

 

 Departamento de Orientación 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, establece entre os principios 

que inspiran o sistema educativo “a orientación educativa e profesional dos 

estudantes, como medio necesario para o logro dunha formación personalizada, que 

propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores” (Título 

preliminar, artigo 1º.f). Con este motivo aparece regulada a orientación educativa e 

profesional na nosa Comunidade Autónoma a través de diferentes disposicións legais. 

O Decreto 120/1998, do 23 de abril (DOG, 27/04/98) e a Orde do 24 de xullo (DOG, 

31/07/98) que o desenvolve, xunto coas correspondentes circulares anuais, regulan e 
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dan coherencia á organización e funcións dos servizos de orientación na nosa 

comunidade.  

A LOE no seu Título II, capítulo I, dedicado ao alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo, establece no seu artigo 71º, apartado 2, “corresponde ás 

administracións educativas asegurar os recursos necesarios para que os alumnos/as 

que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas da aprendizaxe, polas 

súas altas capacidades intelectuais, por incorporarse tarde ao sistema educativo, ou 

por condicións  persoais ou de historia escolar, podan acadar o máximo 

desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos 

establecidos con carácter xeral para todo o alumnado”. 

A lexislación autonómica trata tamén de atender ás necesidades dos alumnos/as dos 

diferentes niveis do noso sistema educativo. 

Para a atención ao a.n.e.a.e, temos que ter en conta os aspectos que aparecen recollidos 

no Decreto 229/2011. 

En canto ao alumnado con alta capacidade intelectual temos que ter como referencia o 

establecido na Orde do 28 de outubro de 1996 (DOG, 28/11/96) e para o alumnado 

procedente do estranxeiro, a Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG, 26/02/04). 

O departamento de orientación, estará constituído polo orientador/a, os mestres/as 

especialistas en P.T. e A.L. e os/as coordinadores/as de cada un dos ciclos. Estará 

configurado como un servizo de carácter interno ao centro que xunto co equipo de 

orientación específico, servizo de carácter externo, constituirán a garantía de que a 

orientación forme parte esencial da vida educativa e de que se estableza unha vía de 

asesoramento permanente ao alumnado, ao profesorado e ás familias mediante un plan 

de actuación común. 

O departamento de orientación terán as seguintes competencias (art. 6º do Decreto 

120/1998, do 23 de abril):  

a) Valorar necesidades educativas e poñer en marcha programas específicos de  

intervención. 

b) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, o plan de orientación, e o plan de acción titorial, así 

como coordinar ao profesorado e ofrecerlle un soporte técnico. 
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c) Participar na elaboración, seguimento e avaliación do Proxecto Educativo, 

incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención ó 

alumnado con necesidades educativas especiais e nos principios de avaliación 

formativa e, cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

d) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de 

dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas 

tanto de condicións desfavorables como de altas capacidades que presenten os 

alumnos. 

e) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de 

medidas de atención á diversidade. 

f) Facilitarlle ao alumnado o apoio e asesoramento necesarios para adquirir 

habilidades básicas de vida e a afrontar os momentos escolares máis decisivos 

ou de maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa. 

g) Cooperar cos membros dos equipos de orientación específicos no deseño, 

desenvolvemento e avaliación de programas de orientación. 

h) Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións no 

ámbito das súas competencias. 

Por outra banda as funcións da xefatura do departamento segundo a normativa 

vixente son (art.11º da Orde do 24 de xullo de 1998): 

a) Representar ao departamento na comisión de coordinación pedagóxica.  

b) Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento e facilitar a 

colaboración entre os seus membros.  

c) Responsabilizarse da redacción do plan anual do departamento e velar polo seu 

cumprimento; así como da elaboración e redacción da memoria final de curso.  

d) Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que con carácter 

extraordinario fose preciso celebrar, levantando a acta correspondente.  

e) Velar pola confidencialidade dos documentos, no seu caso.  

f) Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, así como a 

adquisición de material e de equipamento específico, velando polo  seu uso correcto e 

conservación.  
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i) Coordinar, en colaboración cos profesores ou profesoras de apoio, a atención do 

alumnado con necesidades educativas especiais, elevando ao xefe/a de estudos, cando 

sexa necesario, a proposta de organización da docencia para este alumnado.  

h) Realizar as avaliacións psicopedagóxicas, no caso de estar en posesión das 

titulacións que se indican no artigo 4 a) del Decreto 120/1998, e asesorar no deseño, 

desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme ao 

procedemento e os criterios establecidos no proxecto curricular do centro e 

responsabilizarse da elaboración do informe psicopedagóxico.  

i) Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e avaliación de 

actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas.  

l) Aquelas outras funcións que a administración educativa lle poida asignar referidas á 

orientación.  

-A participación do xefe/a do departamento de orientación nas sesións de avaliación 

responderá as súas competencias de asesoramento e apoio ao profesorado e asistirá ás 

mesmas con voz e sen voto.  

 

Os mestres/as especialistas en pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe 

exercerán as súas funcións en todas as etapas educativas que se impartan no centro e 

desenvolverán, ademais das que lles competen como membros do departamento de 

orientación, as seguintes funcións (art. 7º da Orde do 24 de xullo de 1998): 

a) Asistir as reunións da comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Colaborar na avaliación inicial do alumnado con n.e.a.e. e cando cumpra, 

naquelas sesións de avaliación que afecten a dito alumnado. 

c) Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das A.C.S., así como das 

medidas de reforzo, se é o caso, e de aquelas dirixidas á atención á diversidade 

do alumnado. 

d) Prestarlle atención docente directa ao alumnado con n.e.a.e. que así o requira, 

atención que, en xeral, se prestará no grupo no que está integrado. 

Os membros do departamento de orientación celebrarán reunións semanais na hora 

destinada para tal fin no seu horario. A asistencia será obrigatoria. 
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1.4. OUTROS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Alumnos 

Os seus dereitos e deberes recóllense no Real Decreto 732/1995  de 5 de maio ( BOE 

02/06/95), e na Lei 4/2011 do 30 de xuño ( DOG 15/07/2011) 

 

Pais/Nais 

Teñen garantida a liberdade de asociación no ámbito educativo a través das ANPAS, 

que poderán ter a súa sé no propio centro, e levar a cabo reunións sen máis limitacións 

que as de non perturbar a actividade do centro e con coñecemento da dirección. 

 

 Persoal no docente 

Participará nas actividades do centro a través do seu representante no consello 

escolar, que proporá á dirección toda a súa problemática. 

CAPÍTULO II 

NORMAS DE CONVIVENCIA QUE FAVORECEN AS RELACIÓNS ENTRE 

TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

   As normas sobre convivencia deste centro docente, están establecidas seguindo as 

orientacións da Lei 4/2011 do 30 de xuño de 2011 ( DOG, 15/07/2011), e buscan os 

seguintes fins: 

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o 

cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de 

aproveitar de xeito óptimo os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado 

no posto escolar.  

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas.  

c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas efi-

caces 

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos 

dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas 

contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións.  
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e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da 

convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.  

f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácti-

cas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no 

respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia 

escolar.  

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora 

da convivencia escolar.  

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación 

sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento 

persoal e social do alumnado. 

 

2.1. Profesorado 

A súa adscrición funcional, horarios puntualidade e funcións están recollidas no 

capítulo V da Orde do 22 de xullo de 1998 (DOG, 02/09/07) e no capítulo V do 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG, 21/10/96), e na Orde do 23 de xuño de 

2011 (DOG 30/06/2011) 

 

HORARIO DE DEDICACIÓN DO PROFESORADO A ACTIVIDADES NO CENTRO 

A xornada de traballo semanal queda distribuída do seguinte xeito: 

 Horas lectivas: 25 horas semanais, a razón de 5 horas diarias de luns a 

venres. Computará como horario lectivo, as horas de docencia directa co 

alumnado e as horas de garda, incluíndo aquí as horas de garda con alumnado, 

gardas de recreo e gardas para custodiar ao alumnado no período de tempo 

que transcorre dende a chegada do alumnado transportado, ata o inicio da 

xornada lectiva. 

Se un mestre non ten o seu horario completo da especialidade á que está 

adscrito ou doutras ás que está habilitado, poderá completalo nalgunha das 

seguintes actividades, destacando sempre que está a disposición da dirección 

do centro: 

 Reforzos educativos 
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 Atención á diversidade 

 Desdobramentos nas materias de lingua galega, castelá, inglés ou 

matemáticas. 

 Atención específica de apoio ao alumnado estranxeiro e minorías 

étnicas, 

 Apoio a educación infantil. 

 

 Horario non lectivo: 5 horas semanais, estas horas terán carácter fixo no 

horario, deberán destinarse a: 

 Actividades relacionadas coas titorías e orientación do alumnado. 

 Titorías de pais e nais. 

 Reunións de equipo, ciclo, departamento, sesión de avaliación, 

dinamizacións ou participación en reunións de órganos colexiados e 

reunión para a elaboración ou modificación de documentos de 

planificación para a súa avaliación. 

 Gardas de biblioteca. 

 

 Horario semanal de non permanencia no centro: 7 horas e media, 

dedicadas a formación e perfeccionamento, preparación de actividades 

docentes e  á atención doutras actividades inherentes á función docente. 

 

En consecuencia, son un total de 37 horas e media á semana. 

 

AUSENCIAS AO POSTO DE TRABALLO 

Están reguladas na Orde do 29 Xaneiro de 2016 , pola que se regula o réxime 

de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas 

reguladas en lei orgánica 2/20096, de 3 de maio, de educación. 

DOG, nº30 15/02/16  

*Ver adenda NOFc ano 2017 

 

PROGRAMACIÓNS DOCENTES 

      Estarán elaboradas polos órganos de coordinación docente que 

corresponda, e contarán cos seguintes elementos: 
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 Introdución e contextualización. 

 Obxectivos. 

 Contidos. 

 Criterios de avaliación con referencia ás competencias básicas (infantil) /clave 

(primaria).  

 Mínimos esixibles para o logro das competencias. 

 Procedementos de avaliación. 

 Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial. 

 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 

 Actividades de recuperación e os reforzos para lograr a dita recuperación. 

 Metodoloxía didáctica considerando as competencias básicas. 

 Medidas de atención á diversidade. 

 Programación de educación en valores. 

 Accións de contribución ao proxecto lector. 

 Accións de contribución ao plan Tic 

 Accións de contribución ao plan de convivencia. 

 Accións de  contribución ao proxecto lingüístico. 

 Materiais e recursos didácticos incluídos os libros de texto. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Procedementos para avaliar a propia programación. 

 

1. OS/AS  MESTRES 

 

Son os primeiros responsables do proceso de ensinanza – aprendizaxe, son 

guías na labor educativa, orientan e axudan aos alumnos a desenvolver as 

capacidades propostas nas programacións didácticas, e a acadar os obxectivos 

pertinentes: Por todo isto, están obrigados a: 

 Implementar as normas para o bo uso e o mantemento das aulas. Ler os 

comunicados que se lle remitan. 

 Ler os comunicados que se lles remitan. 
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 Seguir na súa función educativa as orientacións dos diversos órganos de 

goberno, asegurando o logro do obxectivos e o desenvolvemento de 

capacidades de cada ciclo. 

 Elaborar as programación de aula e de ciclo e niveis. 

 Colaborar cos titores no Plan de Acción Titorial, e no seguimento do 

alumnado. 

 Orientar aos alumnos mediante actividades propias do proceso de aprendizaxe 

e de todas as programadas nas Programacións Didácticas de Centro. 

 Crear un  clima de diálogo mediante a acollida, o respecto e o trato correcto 

cara os alumnos. 

 Cumprir puntualmente os horarios e calendarios previamente establecidos. 

 Asistir ás reunións das que forme parte. 

 Manter unha actitude de respecto de diálogo co Equipo directivo, co resto de 

mestres, pais e alumnos. 

 Gardar segredo das decisións tomadas nas reunións específicas. 

 Exercer os cargos de representación para os que fora elixido, en espírito de 

colaboración ao ben común. 

 Manter a oportuna colaboración cos pais dos seus alumnado, ben por iniciativa 

propia, ou dándolles unha cita solicitada por eles a través do alumno. 

 Manter unha actitude de renovación, de cara prestar sempre un servizo 

educativo de calidade e actualizalo, para o que: 

- Revisará os materiais e recursos. 

- Poderá poñer en práctica iniciativas de investigación. 

- Dedicará tempo a  súa  propia formación. 

 

DEREITOS 

 

a) Ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.  

b) Desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que 

se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.  



Normas organización ,funcionamento e convivencia  C.E.I.P. ADR Castelao 

16 
 

c) Participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado.  

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares. 

f) Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa.  

g) Acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa 

relacionadas coa convivencia e a mediación. 

DEBERES 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.  

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 

competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 

contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

centro.  

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe 

e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, 

cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro 

para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.  

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 

do alumnado. 
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Funciones do profesorado  LOMCE  

Artigo 91. Funcións  do profesorado.  

1. As funciones do profesorado son, entre outras, as seguintes:  

a) A programación e a ensinanza das áreas, materias e  módulos que teñan encomendados.  

b) A avaliación do  proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación de los 

procesos de ensinanza.  

c) A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación de súa aprendizaxe e o apoio no seu 

proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) A orientación educativa, académica e profesional de los alumnos, en colaboración, no seu 

caso, cos servizos de departamentos especializados.  

e) A atención ao desenvolvemento  intelectual, afectivo, psicomotriz, social e moral do 

alumnado.  

f) A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro ou 

fóra do recinto educativo, programadas polos centros.  

g) A contribución a que as actividades do centro se desenvolven en un clima de respecto, de 

tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos alumnos os valores da 

cidadanía democrática.  

h) A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos  seus fillos e fillas, 

así como a orientación para a  súa cooperación no  mesmo.  

i) A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que les sexan 

encomendadas.  

j) A participación na actividade xeneral do centro.  

k) A participación nos plans de avaliación que determinen la Administracións educativas ou 

os propios centros.  

l) A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de ensinanza 

correspondente.  

2. Os profesores realizarán as funcións expresadas no apartado anterior baixo o principio 

de colaboración e  traballo en equipo.  

 

 A PRÁCTICA DOCENTE 

 

Un dos factores que máis inflúen na calidade dos alumnos é a actuación que o mestre 

teña en orde a facilitar a adquisición das capacidades establecidas, por isto a avaliación 

da práctica docente é imprescindible e cumpre diversas funcións: 



Normas organización ,funcionamento e convivencia  C.E.I.P. ADR Castelao 

18 
 

 Axustar á  práctica docente as peculiaridades do grupo e de cada alumno. 

 Verificar o nivel de coordinación das accións educativas. 

 Detectar as dificultades e problemas. 

 Potenciar as accións favorables. 

 Intervir oportunamente no proceso para reconducilo como mellor proceda. 

 Garantir a participación a actuación comprometida de mestres a alumnos. 

 Promover a motivación polas tarefas. 

 Favorecer a reflexión individual e colectiva. 

 Garantir unha mellor distribución de tarefas e responsabilidades. 

 Diagnosticar carencias formativas. 

 Orientar convenientemente a actuación do profesorado. 

 Canalizar o asesoramento directo e específico. 

 Compartir experiencias educativas. 

 Desenvolver capacidade críticas, autocríticas e de asunción de críticas. 

 Promover a motivación profesional interna. 

 Mellorar as redes de comunicación e coordinación interna. 

 Promover a formación en materia de avaliación. 

 Cumprir a normativa vixente. 

 

 

 

2.2. ALUMNOS 

As normas que regulan a convivencia do alumnado no centro están recollidas 

no capítulo IV  do Anexo de Regulamento de Réxime Interno das Escolas de 

Infantil e Primaria. 

Os seus deberes e dereitos establécense no Real Decreto 732/1995 do 5 de 

maio ( BOE  02/06/1995) e na Lei 4/2011 do 30 de xuño de 2011 ( DOG 

15/07/2011). 

 

DEREITOS 
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a) Recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 

liberdade e respecto mutuo.  

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.  

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular 

contra as situacións de acoso escolar.  

d) Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa.  

e) Participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica 

de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia 

de convivencia. 

 

DEBERES 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución 

dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus 

compañeiros ou compañeiras á educación.  

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do 

centro.  

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a 

igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e 

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.  

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro 

docente. 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.  

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a 

convivencia dos seus respectivos centros docentes.  

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.  

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso 

 

2.3. PAIS/NAIS   (ou titores legais) 

 

DEREITOS 
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a) Ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa.  

b) Estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles 

facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos 

centros docentes.  

c) Recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 

centros docentes.  

d) Ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios 

para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia 

dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.  

e) Participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos 

de participación directa que estableza a Administración educativa.  

 

DEBERES 

 

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 

colaboración co profesorado e cos centros docentes. 

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

 c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.  

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 

contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas. 

 

2.4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

   O centro establece una serie de Normas de Convivencia que pretenden definir un 

ambiente de relación e traballo entre os distintos membros da comunidade educativa. 

É tarefa de todo o profesorado velar polo seu cumprimento, aínda que a 

responsabilidade e a potestade para efectuar as distintas accións, recae na figura do 

director. 
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    Tal como se recolle no Capítulo III, artigo 132 da LOE, o director será o 

responsable de impoñer as medidas disciplinarias que correspondan aos alumnos, en 

cumprimento coa normativa vixente, sen prexuízo das competencias atribuídas ao 

Consello Escolar, no seu artigo 127. 

   Seguindo tamén o que se cita na Lei 4/2011 do 30 de xuño de 2011 ( DOG, 

15/7/2011), recoñéceselle ao profesorado a condición de autoridade pública, que 

produce dous efectos legais: 

 Facultade de requirir ao alumnado dentro do recinto escolar e tamén durante a 

realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de 

calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente 

prohibido polas normas do centro, ou resulte perigoso para a súa saúde ou 

integridade persoal ou dos demais membros da comunidade educativa. 

 Protección por parte do ordenamento xurídico e a atribución de valor 

probatorio aos feitos que o profesorado constate no exercicio das súas funcións 

de corrección disciplinaria e que se formalicen  por escrito en documento  que 

conte cos requisitos establecidos regulamentariamente. 

 

Normas para o bo uso e mantemento da aula 

 

 Entre unha hora de clase e a seguinte ningún alumno poderá saír aos 

corredores, nin obstruír a porta de entrada. 

 Faranse filas á hora de saír ó recreo, na saída do centro e para ir ó transporte 

escolar e ó comedor. No caso da saída ó recreo e saída do centro, o mestre que 

estea con eles, será o encargado de velar que saia en orde, sen gritar e 

ocupando un lado dos corredores e das escaleiras. O profesorado de garda 

deberá esperar a que o alumno esta debidamente colocado nas filas, 

asegurándose de que ningún alumno queda rezagado. No caso da saída para 

facer uso do servizo de comedor e transporte escolar, serán os coidadores do 

comedor os que se encarguen de velar aos alumnos. 

 Durante os recreos non debe quedarse ningún alumno nas clases nin nos 

corredores, de ser necesario deberá ter autorización do mestre e velar por que 

cumpra as normas. 
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 Cando un grupo de alumno saia da súa aula, procurarase que non moleste aos 

compañeiros. 

 Informarase á dirección de calquera desperfecto ou carencia que aparezan nas 

aulas. 

 Utilizarase a papeleira pasa evitar que haxa desperdicios no chan das aulas e 

dos corredores. 

 Ó remate da xornada escolar, o mestre que estea na aula será o encargado de 

velar porque as instalacións queden o mellor recollidas posibles: 

- Luces apagadas. 

- Persianas baixadas. 

- Cadeiras enriba das mesas para facilitar a limpeza do centro. 

 

Normas sobre as entradas 

  Os alumnos deberán chegar con puntualidade e a entrada efectuarase de xeito 

ordenado  e sen gritar, despois de que toque a sirena. 

 Os alumnos que cheguen antes de tempo non poderán acceder aos edificios,. 

No caso de que chova deberán situarse nos soportais de cada pavillón, 

Poderáselle prohibir o acceso ó patio inferior en caso de fenómenos 

meteorolóxicos adversos, ou en caso de charcos  

 Os alumnos transportados  entrarán como os demais, dende o aparcamento dos 

autobuses; no caso que chova moito, entrarán pola aula de psicomotricidade  

acompañados  por algún adulto. 

 Os alumnos que cheguen tarde, unha vez que se pechen as portas, deberán 

asinar no libro de rexistro que se atopará en secretaría e esperarán a ser 

atendidos polo conserxe para que sexan levados ás súas aulas. 

Se as faltas de puntualidade se repiten, seguirase o seguinte protocolo,: 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ABSENTISMO ESCOLAR 

 

1) TITORÍA : rexistro diario XADE . Medida seguida por todo o profesorado ao 

longo do curso. 
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2) INFORMACIÓN FAMILIA. En caso de acumulación significativa de faltas, o 

titor/a comunicarase coa  familia. 

Sempre que o titor/a dubide da autenticidade da xustificación  deberá citar á 

familia para acudir ao centro.   

Informarase á familia destes aspectos: 

-A avaliación do alumnado require de asistencia regular. 

-Superar con faltas inxustificadas un 15% do total das horas lectivas pode 

implicar sistemas extraordinarios de avaliación. 

(Orde 22 xullo 1997 que regula algúns aspectos da organización e 

funcionamento dos colexios de educación infantil e primaria da comunidade 

autónoma de Galicia, Sección alumnado, artigo 5) 

3) DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:  Cando as faltas inxustificadas (incluída 

a puntualidade) teñan carácter reiterado: Comunicación absentismo á familia a 

través da secretaría do centro e coa correspondente constancia no rexistro de 

saída. 

Definición absentismo: 

 “Cando a ausencia do centro escolar sen causa debidamente xustificada do 

alumnado en idade de escolarización obrigatoria supere, cando menos, un dez 

por cento (10%) do horario lectivo mensual.” 

 (Artigo 22, Decreto 229/2011 que regula a atención á diversidade na 

comunidade autónoma de Galicia). 

4) EQUIPO DIRECTIVO:  A través xefatura de estudos comunicación á familia 

co fin de informar da derivación a outras institucións de persistir o absentismo. 

5) COMUNICACIÓN SERVIZOS INSPECCIÓN EDUCATIVA E SERVIZOS 

SOCIAS DO CONCELLO. Esgotadas as fases de intervención no centro  e sen 

que a situación mellore inspección educativa e os servizos sociais do concello 

valorarán a conveniencia de derivar expediente a outras institucións. 

 

 Durante a xornada lectiva o centro permanecerá pechado . Ninguén poderá saír 

ou entrar sen autorización. Ningunha persoa allea ó centro permanecerá nas 

instalacións a no ser que teña unha cita con algún mestre ou co equipo 

directivo ( Orde do 22 de xullo de 1997, DOGA  02/09/97, Capítulo III, 

punto 8.2) 
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 O horario de acceso ao colexio será de 15 minutos antes da entrada, e 15 

minutos despois de que toque a serea, a partir de ese momento as portas do 

centro permanecerán cerradas.  

 No soportal do pavillón de infantil, os pais NON PODERÁN pasar das liñas 

amarelas debuxadas no chan, deixarán ós alumnos nas filas correspondentes e 

serán os mestres os encargados de recollelos, SEMPRE POLA PORTA 

PRINCIPAL do pavillón, en ningún caso pola lateral. 

 

Normas sobre as saídas  

 Efectuaranse de xeito ordenado, sen gritar e despois de que toque a sirena. 

 Ningún alumno poderá abandonar o centro durante o tempo lectivo, se non é 

acompañado por un adulto que deberá asinar na caderno de recollida e 

entregarllo  ó conserxe para que o leve á súa clase. 

 Os alumnos que non pertenzan ó servizo de comedor deberán abandonar o 

centro no momento de tocar a sirena. 

 Para facilitar a saída, os alumnos de EI realizaraa 5 minutos antes que  o resto 

do alumnado. 

 A saída das aulas farase de maneira ordenada e vixiadas polo mestre que nese 

momento estea con eles. 

 Se algún alumno/a se marchara só para a casa, de xeito puntual ou todos os 

días, o mestre titor deberá ser informado a principios de curso, e cubrir unha 

autorización. 

 

Normas sobre o recreo 

 Durante o recreo o alumnado non poderá permanecer nas aulas nin nos 

corredores, salvo baixo permiso dalgún mestre. Cando as circunstancias 

meteorolóxicas así o aconsellen, os alumnos poden estar na biblioteca,  nos 2 

soportais do centro e no patio cuberto novo, sempre baixo vixilancia do mestre 

de garda que estea nese momento. 

 Todos os profesores que estean de garda responsabilizaranse de que o 

alumnado este convenientemente vixiado, para prever condutas contrarias ou 

prexudiciais  para a convivencia do centro. 
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 Calquera problema que haxa no recreo poñerase en coñecemento dos mestres 

de garda. 

 Nos recreos o alumnado deberá utilizar os baños que se atopan nos pisos de 

abaixo. 

 As saídas e ás entradas do recreo faranse de maneira ordenada e sen berrar. 

 Os alumnos durante o recreo non poderán: 

- Practicar xogos perigosos ou violentos. 

- Colgarse das porterías ,canastras, etc ou calquera elemento que 

represente un perigo para a súa seguridade. 

- Tirar papeis ou outros desperdicios no chan 

- Acceder á zona do invernadoiro e horta escolar sen algún mestre. 

- No caso alerta por  fenómenos meteorolóxicos adversos , por 

precaución os alumnos permanecerán nas aulas baixo vixilancia dos 

mestres/as que lles corresponda por garda. 

 

Normas sobre o comportamento nas distintas dependencias  

 Nas distintas dependencias do centro, o alumnado deberá estar sempre vixiado 

por un mestre, despois de ser utilizadas deberán quedar limpas e ordenadas; a 

súa utilización e horario quedarán regulados dende  o principio de cada curso. 

Enténdese por outra dependencias do centro: biblioteca, aula de 

psicomotricidade, aula de vídeo, aula de informática, aula de plástica, 

biblioludoteca e invernadoiro. 

 Os alumnos que causen algún dano con intencionalidade  ou subtraian algún 

ben nalgunha destas dependencias, quedan obrigados a reparalas ou facerse 

cargo do custo económico da súa reparación; en todo caso os pais ou titores 

legais son os responsables civís. 

 Queda expresamente prohibido traer ao centro: móbiles, máquinas de xogar, 

reprodutores de música, armas, obxectos perigosos, etc… 

 Os alumnos deberán empregar correctamente os servizos: non atascar, non 

xogar coa auga, non xogar co papel… 
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 O alumnado que traia calquera tipo de obxectos persoais ( xogos, xoguetes, 

etc…) non relacionados co proceso ensinanza – aprendizaxe, 

responsabilizarase dos mesmos. 

 Nos casos de  que a hixiene e  a vestimenta, poidan afectar á rutina diaria do 

proceso ensinanza - aprendizaxe, o equipo docente do centro terá a autoridade 

de tomar as medidas oportunas. 

 

Normas de comportamento no comedor escolar 

O alumnado de 5º e 6º de EP ou os que o seu comportamento o permita, colaborará no 

servizo de comedor. 

 Comer un pouco de todo o que se lle oferta, deben polo menos probalo. 

 Falar nun ton apropiado e relaxado, dirixíndose aos seus iguais ou as persoas 

adultas que colaboran no comedor con respecto e educación. Seguindo as 

instrucións que lle sexan dadas por parte de colaboradores e/ou encargado de 

comedor coa finalidade de favorecer a convivencia neste espazo.  

 Sentarse no lugar asignado. 

 Os alumnos deberán deixar as viseiras, gorras, bufandas, mochilas e demais 

roupa de abrigo nos espazos externos habilitados para tal efecto. 

 Queda totalmente prohibido levar calquera tipo de xogo ao comedor escolar. 

Inmediatamente será requisado polo director/a ou encargado/a do comedor, e 

entregado aos pais cando o veñan a recoller. 

 Levantar a man se se necesita algo, e pedilo con educación. 

 Queda terminantemente prohibido tirar comida ó chan, sacar comida do 

comedor ou calquera outro utensilio así como facer un uso inadecuado do 

material do comedor. 

 O WC utilizarase preferentemente antes ou despois  de comer, excepto en caso 

de urxencia ou de nenos de 3 anos, xa que o tempo é suficiente. 

 Se o alumno manifesta un comportamento negativo para o normal 

funcionamento do comedor escolar, levaranse a cabo primeiramente unhas 

medidas correctoras que poden implicar que , ademais das amoestacións 

verbais , se aplique a medida do tempo fóra ou coma nunha mesa aparte  . 
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A familia recibirá ata TRES avisos por ESCRITO e se ese comportamento 

negativo persiste e altera o funcionamento do servizo poderá ser suspendido 

deste servizo, previo aviso á familia  e ao consello escolar. 

 

 ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA POR PARTE DO 

PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR: 

 

1. Puntualidade para entrar e antes de empezar a comer, teñen que estar en 

silencio, do cal nos encargaremos todos/as. 

 

2. Cando os nenos/as veñen das aulas para o comedor, non poden vir 

correndo polos pasillos, nin chegar á conserxería e deixar todo ciscado.  

Deben vir en fila e de maneira ordenada, sen montar escándalo. 

 

3. Os responsables de cada mesa, teñen que estar pendentes de que se 

recolla ben e que os alumnos/as estean ben atendidos. Se hai algún 

altercado, aos alumnos/as non se lle pode tocar. Se o responsable desa 

mesa non o resolve, avisar ao director ou no seu defecto ao encargado de 

comedor. 

 

4. Os alumnos e alumnas, non teñen a obriga de comer toda a comida pero 

si deben probala, de non ser así non se lle pode retirar o prato ou postre. 

De non ser así seralle comunicado ao director ou conserxe. 

Se alguén quere repetir prato, só repetirá unha vez e cunha cantidade 

axeitada. No que ao postre respecta, só se pode repetir froita. 

Non se pode repetir pan. 

 

5. Cando se empece a recoller as mesas cada colaborador, encargarase de 

que a súa mesa estea en silencio. 

 

6. Para entregar aos nenos/as, un vai para a porta lateral a entregar aos de 

infantil, outro/a para a porta de primaria, outro sae para fóra para controlar 

o porche pequeno e o cuarto, quedará no hall poñendo orde. 

 

7. No momento de acompañar aos de transporte, dúas persoas 

acompañaranos aos autobuses, un diante e outro ao final. As outras dúas 

vixiarán aos que quedan. 
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8. Se os alumnos/as non queren un iogur ou similar enteiro daráselle 

menos cantidade nunha das cuncas de cristal. 

9. Os alumnos/as só empregarán as pistas para xogar ao fútbol o luns. 

10. Para a vixilancia unha vez rematado o servizo de comedor, cada 

colaborador/a estará en cada unha das zonas do patio (hole primaria, patio 

cuberto de  primaria, entre porches e no caso dos luns nas pistas) tal e 

como se acordou de maneira verbal. 

 

Normas de comportamento no transporte escolar 

O alumnado usuario de transporte escolar fará uso do servizo seguindo as normas e 

instrución que o condutor e a acompañante fagan. 

O alumnado que use o transporte escolar deberá baixar do autobús con orde e acceder 

ós patios do centro de maneira ordenada, sen correr nin berrar.. 

 

COMISIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

Diante de calquera situación imprevista que deba resolverse con urxencia, a 

comisión reunirase cos membros presentes no centro, debendo ser escoitada a versión 

dos feitos dada polo alumno/a sometido á comisión.  

En todo caso, sen necesidade da reunión da comisión de convivencia, facúltase 

á Xefatura de estudios para reclamar a presenza dos pais ou titores legais do alumno 

sempre que o considere oportuno. 

2.5. CORRECCIÓNS ANTE O INCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA 

 

   Tal como se cita na Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade 

educativa, do 30 de xuño de 2011 (DOG 15/07/2011), calquera dano producido por un 

alumno/ debe ser reparado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación. 

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase 

reparar ese dano mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 

responsabilidade dos actos, xa sexa en público ou privado. 

 

 

 

2.6. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA 
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Faltas gravemente prexudiciais para a convivencia 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa 

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por ra-

zón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, 

conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou 

psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.  

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao per-

soal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informa-

cións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal 

e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.  

e) As actuacións que constitúan acoso escolar . 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 

instalacións alteración subtracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás ins-

talacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o 

software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así 

como a súa subtracción.  

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.  

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.  

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou 

a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que 

se refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando se é requirido para iso polo 

profesorado.  

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 

convivencia. 

l) O incumprimento das sancións impostas. 
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Faltas leves contrarias á convivencia 

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), 

os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) 

do artigo anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.  

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas 

normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos 

demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento 

das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa 

conduta gravemente prexudicial para a convivencia. 

c) A departamento inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 

termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente.  

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases.  

e) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia. 

 

CORRECCIÓNS 

     Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o 

departamento de orientación de cada centro docente elaborará e desenvolverá un 

programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en 

condutas propostas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente. 

Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel 

alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas 

nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro.  

Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos 

servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias para lograr, 

conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións pro-

postas.  

Crearanse as aulas de convivencia inclusiva, non estables e con vocación de substituír 

o tempo de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen reincorporar o 

alumnado á súa propia aula no menor tempo posible. 
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Por faltas gravemente prexudiciais para a convivencia 

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

ao desenvolvemento das actividades do centro.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre 

catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o 

alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo.  

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro 

días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo.  

f) Cambio de centro. 

 

Por faltas leves contrarias á convivencia 

a) Amoestación privada ou por escrito.  

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa 

que exerza funcións equivalentes nos centros concertados.  

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.  

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desen-

volvemento das actividades do centro.  

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.  

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.  

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres 

días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo.  

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres 

días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 
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deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

 

PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DAS CORRECCIÓNS 

 Os actos que non alcancen a consideración de falta leve serán corrixidos polo 

correspondente mestre, e no seu caso, polo titor. De ser o caso poderán ser 

corrixidas polo xefe/ de estudos, ou polo director/ a do centro, se así  o estima 

oportuno, unha vez oídos o alumno/a e o mestre/a ou titor/a. 

 A comisión de faltas graves e moi graves será sancionada polo director do 

centro coa axuda dun instrutor nomeado por el, e informará ó Consello Escolar 

sobre a resolución dos conflitos disciplinarios. 

 Para a tramitación dos expedientes disciplinarios de faltas graves e moi graves, 

seguiranse os artigos 54, 55 e 56 do Decreto de Dereitos e Deberes dos 

alumnos. 

2.7.   ACOSO ESCOLAR 

   A Lei 4/ 2011 do 30 de xuño de 2011 ( DOG, 15/07/2011) cualifica como 

acoso escolar “calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo 

dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, 

físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do 

lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a 

través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha 

relación que xurda no ámbito escolar.” 

    O centro protexerá ás vítimas e velará pola súa detención e prevención, a 

través das actividades formuladas no plan de convivencia, onde se sensibilice  

sobre esta situación. 

 

2.8. ASISTENCIA A ALUMNOS ACCIDENTADOS 

O profesorado terá á súa disposición as copias das tarxetas da Seguridade 

Social do alumnado que está inscrito neste réxime, estarán arquivadas no 

expediente de cada alumno en secretaría.  

En caso de accidente leve: chamarase a familia e, se non podemos comunicar 

con eles ou non poder vir a recoller ao neno, chamaremos ao 112. No suposto 

de que un familiar non puidera facerse cargo do alumno accidentado ou 
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indisposto, acompañará ó alumno, o seu titor ou outro mestre do centro o 

centro de saúde. 

En caso de accidentes graves: chámase o 112 e despois a familia. Se a 

ambulancia chegase antes que a familia do neno/a , o titor ou outro mestre do 

centro acompañarían o alumno/a o centro de saúde. 

Evitarase sempre o traslado do alumno accidentado en vehículo particular por 

parte do profesorado. 

 

No caso de alumnos con doenzas crónicas/graves seguiranse os pasos do 

programa ALERTA ESCOLAR que facilitará o 061. 

 

Alumnado que estea accidentado por un período curto entrará en último lugar 

nas filas. 

 

 

2.9. PERSOAL NON DOCENTE 

    O persoal non docente do centro son o conserxe e a administrativa. Os dereitos e 

deberes do persoal non docente ( persoal de administración e de servizos, PAS) están 

recollidos na Lei 4/2011 do 3 de xuño de 2011 ( DOG 15/07/2011), son os seguintes: 

 

       DEREITOS  

a) Ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.  

b) Desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo 

caso a súa integridade física e moral.  

c) Participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar.  

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e) Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Adminis-

tración educativa. 

 

          DEBERES 

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as 

normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de to-

dos os membros da comunidade educativa.  
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b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contra-

rias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración edu-

cativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.  

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento 

 

a) As funcións do conserxe serán, entre outras: 

 Custodiar as chaves do centro. 

 Responder ó teléfono. 

 Levar ou recoller ós alumnos que son traídos ou levados fóra de hora. 

 Abrir e pechar as portas do colexio tanto na entrada como na saída dos 

alumnos. 

 Acendido, apagado e conservación da calefacción. 

 Realizar pequenos amaños tales como: colocación de parafusos, puntas, 

billerías, cisternas, enchufes, lámpadas, etc… 

 Manexar as máquinas de reprografía. 

 Custodiar o edificio, mobiliario, maquinaria, instalacións e locais. 

 Recoller e levar a correspondencia diariamente. 

 Trasladar os obxectos dentro do recinto escolar. 

 Vixiar que todas as luces e todo o relacionado coa enerxía eléctrica quede 

apagado ó finalizar a xornada escolar. 

 Controlar a entrada das persoas alleas  ao centro, recibindo as súas peticións e 

indicándolle o lugar ó que deben dirixirse. 

 Calquera outra función relacionada co centro que lle sexa encomendada pola 

dirección. 

 

b) As funcións da administrativa do centro como auxiliar administrativo serán de 

apoio material, exercicio e desenvolvemento respecto ás tarefas administrativas 

asistenciais propias dun centro escolar;  serán entre outras: 



Normas organización ,funcionamento e convivencia  C.E.I.P. ADR Castelao 

35 
 

 Mecanografía. 

 Rexistro de entrada e saída de correspondencia. 

 Catalogación e clasificación de documentos. 

 Transcricións de escritos oficiais do centro. 

 Manexo de ficheiros de alumnos e demais persoal do centro. 

 Calquera outra función, que no ámbito da súa competencia, lle encomende o 

Equipo Directivo. 

 

 c) As funcións do persoal de limpeza no centro, serán entre outras: 

Diariamente e, respectando en todo caso a duración da xornada laboral dos/as 

traballadores/as: 

- Fregado, limpeza e desinfección dos aseos, tanto dos inodoros, lavabos, como do 

chan e paredes. 

- Limpeza do chan das aulas e corredores, así como dos espazos de máis utilización, 

mediante varrido e/ou fregado segundo proceda. 

- Traslado do lixo aos colectores.  

- Baleirado de papeleiras. 

- Reposición de artigos de aseo (papel hixiénico, xabón,…) 

Semanalmente: 

- Limpeza, mediante varrido e ou fregado, segundo proceda, das dependencias que 

non se limparon durante os días anteriores e que o seu estado recomende facelo. 

- Limpeza do po depositado en mesas, cadeiras, andeis, lámpadas e outro mobiliario. 

Durante os períodos de vacacións (Nadal, Semana Santa e verán), aproveitando a 

inactividade escolar, procederase á limpeza daqueles espazos que non foron atendidos 

anteriormente, particularmente os cristais e as persianas, tanto polo interior como polo 

exterior (neste caso sempre e cando sexa posible, evitando en todo momento os 

posibles riscos).  

 

c) As funcións do persoal de cociña están recollidas no Plan Anual  do Servizo de 

comedor, seguindo a seguinte lexislación: 

 Decreto 10/2010 do 25 de xaneiro,  DOG 06/02/2007) polo que se regula o 

funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non 

universitarios dependentes da Consellería de Educación e ordenación Universitaria, e 

na Orde do 21 de febreiro do 2007 (DOG, 05/03/07). 
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 e) As funcións do Auxiliar Técnico Educativo ( coidador/a)  

 

Non existe normativa autonómica ao respecto, a estatal ten carácter supletorio. 

Resolución de 23 de outubro de 1991, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se 

dispón a inscrición no Rexistro e publicación no BOE da revisión salarial do ano 1990 

e IV Convenio Colectivo para o persoal laboral do MEC (BOE, 12/11/91) 

Anexo II: 

Auxiliar Técnico Educativo (Coidador/a):  “É a persoa que estando en posesión do 

Título de Graduado Escolar ou equivalente, presta servizos complementarios para a 

asistencia e formación dos escolares con minusvalía, atendendo a estes en  ruta 

escolar, na súa limpeza e aseo, no comedor, durante a noite e demais necesidades 

análogas.  Así mesmo colaborarán nos cambios de aulas ou servizos dos escolares, na 

vixilancia persoal destes, nas clases en ausencia do profesor/a como tamén colaborarán 

co profesorado na vixilancia de los recreos, etc, dos que serán responsables ditos 

profesores/as” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas organización ,funcionamento e convivencia  C.E.I.P. ADR Castelao 

37 
 

Gardas de recreo 

 

As persoas que están de garda de RECREO en cada QUENDA SON FIXAS 
DURANTE TODO O CURSO. Hai 3 grupos de garda de 12-13 mestres cada 
un. 
INSTRUCCIÓNS GRUPOS GARDA, por cada zona do patio primaria  (5 
zonas), patio infantil e biblioteca. 

GRUPO A 
 

- Os días que NON CHOVA, o profesorado repartirase por zonas, seguindo a orde de 

garda  de patio(nº1 zona 1, nº2 zona 2, nº3 zona 3, nº4 zona 4, o nº5 na pista de fútbol sen 

pechar) 

- NO CASO DE CHUVIA : - 1º da lista de patio queda porche infantil. 

                                              -  2º da lista no porche primaria. 

                                              -  3º da lista PATIO NOVO. 

                                              -  4º da lista PATIO NOVO. 

                                              -  5º da lista AULAS INFANTIL. 

Se as zonas 3,4,5 de  primaria  están molladas quedarase nos porches/patio novo, seguindo 
a orde do caso de chuvia.   *NON se pode xogar co balón nos porches e patio novo cuberto. 

GRUPO B 

- Os días que NON CHOVA, o profesorado repartirase por zonas, seguindo a orde de 

garda  de patio(nº1 zona 1, nº2 zona 2, nº3 zona 3, nº4 zona 4, o nº5 na pista de fútbol sen 

pechar) 

- NO CASO DE CHUVIA : - 1º da lista de patio queda porche infantil. 

                                              -  2º da lista no porche primaria. 

                                              -  3º da lista PATIO NOVO. 

                                              -  4º da lista PATIO NOVO. 

                                              -  5º da lista AULAS INFANTIL. 

Se as zonas 3,4,5 de  primaria  están molladas quedarase nos porches/patio novo, seguindo 
a orde do caso de chuvia.    

*NON se pode xogar co balón nos porches e patio novo cuberto. 

GRUPO C 

 
*se pertences a un grupo e non  apareces no listado exposto seguramente por 
erro estea duplicado o teu nome, pero a garda ten que facerse igual. 
Preguntar en dirección o sitio correcto. 
*O nome que figura para as quendas é o dos titulares , as persoas substitutas 
deben tomar de referencia o nome do titular. 
 
 
As zonas aparecen no plano debaixo do taboleiro de gardas en cada porche 
do centro. 
 

Pistas 

 As pistas empregaranse por niveis segundo as quendas estipuladas que estarán colocadas nas 

portas dos 2 pavillóns. 

- Os días que NON CHOVA, o profesorado repartirase por zonas, seguindo a orde de garda  de patio 

(nº1 zona 1, nº2 zona 2, nº3 zona 3, nº4 zona 4, o nº5 na pista de fútbol sen pechar) 

- NO CASO DE CHUVIA : - 1º da lista de patio queda porche infantil. 

                                              -  2º da lista no porche primaria. 

                                              -  3º da lista PATIO NOVO. 

                                              -  4º da lista AULAS INFANTIL. 

                                              -  5º da lista AULAS INFANTIL. 

Se as zonas 3,4,5 de  primaria  están molladas quedarase nos porches/patio novo, seguindo a orde do caso 
 de chuvia. 
*Se pistas funcionan e infantil non sae só irá o QUINTO da lista para AULAS INFANTIL. 
*NON se pode xogar co balón nos porches e patio novo cuberto. 
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.  

Educación Infantil 

 Nos días de choiva os mestres de Primaria que lles toque garda en Infantil (posición 4/5 

segundo grupo), deberán vixiar as aulas de tres anos, e os mestres de Educación Infantil 

vixiarán as aulas de 4 e 5 anos. En 5 anos 1 mestre vixiará 2 aulas.(Hai 6 persoas e 7 aulas 

este curso) 

 Os nenos/as de Educación Infantil que no horario de recreo teñan que ficar nas aulas por 

mor da choiva, deberán quedar nas mesas, xogando con plastilina e sen ferramentas, para un 

mellor control e evitar posibles accidentes; ou vendo unha película nas pizarras dixitais. 

 Nos días de choiva, en horario previo ou posterior ao recreo, cada titor/a, a nivel persoal, 

pode decidir si desexa sacar aos seus alumnos/as a xogar aos patios cubertos dos pavillóns 

do colexio. 

 

“GARDA DE PORTA” 

 Pola mañá e no remate do recreo, abrirá as portas cando toque o timbre e estará pendente 

da entrada ordenada dos diferentes cursos. Unha vez que entren todos, cerrará as portas. 

 Na hora do recreo, o responsable de porta, vixiará as entradas e saídas ao baño, que 

ningún neno/a suba as aulas sen autorización e vixiará a zona de patio cuberto. O 

responsable de porta do Pavillón Sur controlará as entradas á biblioteca. 

 As entradas despois do recreo deben facerse en silencio. 

 

Gardas de clase ( substitucións) 

 As substitucións de clase serán asignadas conforme ao número de horas 

dispoñibles que teña cada profesor, de maneira equitativa, tendo en conta o 

horario específico en que se produza, e polo tanto, o persoal que poida facerse 

cargo das mesmas. 

Os criterios que se seguirán para a súa elaboración son: 

o Que sexan o máis equitativas posibles para as persoas que están no 

mesma hora e no mesmo día de garda; dentro desta equidade, 

procurarase seguir un criterio pedagóxico, sempre que sexa posible, 

para que os mestres vaian ó ciclo o que pertencen. 
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o Se nunha clase falta o/a titor/a e o/a especialista de relixión, só se 

mandará un mestre/a de garda, que se encargará da clase enteira ( 

alumnos/as de relixión e alternativa). En todos os grupos do centro hai 

alternativa a relixión e/ou atención educativa ,co cal os titotes non 

teñen hora dispoñible para garda nas horas de relixión. 

o  Se falta o titor/a, e hai un mestre de apoio, non se mandará mestre/ de 

garda. 

o Se o mestre/a de apoio  que está na aula falta, quedará o /a tiror/a só co 

alumnado. 

 Nos cambios de clases procurarase que o alumnado non quede só en ningún 

momento, de tal maneira que o mestre que estea no grupo nese momento non 

o abandonará ata que o seguinte mestre chegue; se a tardanza fora moita, 

solicitarase a axuda dun mestre/a próximo. 

 

 TODOS ESTES ACORDOS REFERENTES A GARDAS DE RECREOS E 

SUBSTITUCIÓNS, LEVARANSE A CABO SEMPRE QUE O PROFESORADO SEXA 

O SUFICIENTE, E A SITUACIÓN DO CENTRO SEXA A MESMA QUE NO 

MOMENTO DE REDACTAR ESTE DOCUMENTO. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS E NORMAS PARA O SEU CORRECTO USO 
 
    A principio de cada curso regularase a utilización e horarios de todos os espazos 

comúns, a tal efecto confeccionarase un horario específico de utilización para cada un; 

de calquera maneira, se un mestre quere facer uso dalgunha instalación cun horario 

predefinido, pero non utilizado nese momento, poderá facer uso da mesma, previa 

consulta co mestre que lle correspondía. 

Calquera emprego de instalacións fóra do horario previsto, será consultada á Xefatura 

de Estudos. 
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 BIBLIOTECA 

 

     Haberá uns mestres encargados da mesma, que serán designado a principios de 

curso. Igualmente, o Equipo de Biblioteca será integrado polo encargado de 

Dinamización da biblioteca, e por docentes dos diferentes ciclos. 

   Intentarase que as gardas de biblioteca sexan realizadas por mestres que están 

dentro do Equipo de Biblioteca, xa que coñece máis a fondo o seu funcionamento. 

   O funcionamento da biblioteca   é o seguinte: 

 

1. Cada titoría dispón dunha hora semanal para acceder á biblioteca, durante a que 

se poden realizar préstamos e devolucións. 

2. Cada alumno/a debe ter o seu carné de biblioteca e unha tabliña na que apareza: 

nome, apelidos e número de lector. A función das tabliñas é moi sinxela: un 

alumno/a colle un libro e, para poder colocalo de novo onde lle corresponde, 

mentres o utiliza deixa no seu lugar a tabliña. Se decide coller o libro en 

préstamo, a tabliña pode xa retirarse do estante. 

3. Cada alumno/a pode retirar de cada vez un máximo de tres libros. O período de 

préstamo é de 15 días. O préstamo pode realizarse na hora de biblioteca co titor, 

ou ben durante os recreos. Para evitar colapsos e facilitarlle a tarefa ós 

encargados do préstamo durante os recreos, establécense as seguintes quendas de 

preferencia de préstamo: 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º e 2º 3º 4º 5º 6º 

 

4. Cada mestre conta cun carné de biblioteca co que pode retirar o número de libros 

que precise durante o tempo que estime oportuno.  

5. Os libros das “bibliotecas de aula” deben estar catalogados e na biblioteca,  deste 

xeito, todos poderemos acceder a eles. Ademais, pódese realizar tamén o 

“préstamo de aula”: o titor selecciona unha serie de libros ou coleccións que pode 

levar para a aula (tamén durante o tempo que estime oportuno) para uso do 

alumnado no centro e, de xeito periódico, ir cambiándoos por outros. Así 

gañamos todos. 
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6. Os libros na biblioteca están ordenados alfabeticamente por título ( agás Ed 

infantil e 1º ciclo que está por coleccións) e clasificados con gomets do seguinte 

xeito: 

- Gomets redondos: lingua galega 

- Gomets cadrados: lingua castelán 

- Gomets amarelos: libros adecuados para EI e 1º e 2º de EP. 

- Gomets azuis: libros adecuados para o 3º e 4º  de EP. 

- Gomets verdes: libros adecuados para o 5 º e 6º ciclo de EP. 

- Triángulo laranxa: libros de consulta. Para traballar na biblioteca ou na 

aula. Non se deixan en préstamo. 

- Estrela vermella: son libros moi fráxiles. Só para utilizar baixo a 

supervisión dun mestre/a. Non se deixan en préstamo. 

- Circulo morado: libros en inglés. 

7. Cada curso os alumnos dos niveis máis altos, ou de ser o caso os que así o 

desexen e se comprometan, serán os encargados de facer o préstamo e recoller 

os libros durante o recreo. 

8. Aínda que se respectará o horario establecido a principios de curso, terá 

preferencia calquera actividade organizada pola biblioteca. 

9. A biblioteca non se deberá utilizar como aula de castigo, senón como un lugar 

para fomentar a lectura. 

As  súas misións serán as seguintes: 

 Colaborar na elaboración do Plan Anual de Lectura e o Proxecto Lector de 

Centro. 

 Executar de xeito directo, ou en colaboración cos titores, actividades para 

fomentar a lectura. 

 Colaborar co equipo directivo na coordinación de todo o proceso. 

 Establecer criterios de tipo pedagóxico na selección de materiais, 

actividades…. Que teñan que ver coas súas funcións na biblioteca. 

Cando a biblioteca sexa utilizada polo alumnado e o profesorado, todo o material alí 

exposto será coidado e colocado correctamente nas mesmas estanterías das que se 

recollen. 
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   Debido ó horario do centro,  con xornada única, a biblioteca permanecerá aberta 

todas as tardes , de 16.00 a 18.00, sendo vixiada por 2 mestres. Para o uso dos 

ordenadores durante a tarde, terá preferencia o alumnado que o utilice para a procura 

de información; procurarase tamén, que se se utiliza para xogar,  non sexa durante 

todo o horario de tarde. 

Durante este horario calquera membro da comunidade educativa pode facer uso dela. 

En caso de que algún alumno saia da biblioteca, non poderá volver a entrar; e cando o 

alumno sexa recollido, o adulto que así o faga deberá de asinar no libro de recollida. 

 

As normas da biblioteca son as seguintes: 

 Non falar con voz elevada. 

 Non  introducir bebida nin comida. 

 Non correr. 

 Respectar ó resto dos usuarios da biblioteca que están a facer uso dos seu 

servizo. 

Respecto ó uso da internet nos ordenadores que están na biblioteca: 

 consultar enciclopedias 

 facer traballos 

 entrar no blogue da biblioteca  

 visitar a páxina web do cole 

 buscar información en Internet 

 en caso de perda dun libro, deberá ser reposto polo alumno 

 

 AULA S DE PSICOMOTRICIDADE 

 Serán utilizada polo profesorado de infantil e o profesorado de educación física 

para impartir clases. 

 Dentro da aula non se poderá xogar con balón, nin berrar. 

 AULA DE VÍDEO 

   Na porta da aula de vídeo estará exposto o seu horario, que se fará a principios de 

curso. 

   Os alumnos deberán ir acompañados por un mestre para o seu uso. 
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   Se fora o caso, tamén se podería utilizar como unha aula para facer exposicións. 

 

 AULA DE INFORMÁTICA 

    Terá un horario exposto na súa porta para que todas as aulas podan utilizalas. 

A última semana de cada mes, quedará reservada para o uso do profesorado de 

inglés; se non é utilizada por eles, poderá facer uso calquera mestre, previa consulta 

co profesorado de inglés correspondente. 

O alumnado só poderá entrar nas páxinas de internet que o mestre lle indique. 

 

 AULA DE PLÁSTICA 

    É un espazo para uso e aproveitamento de toda a comunidade educativa. Haberá 

colocado un horario en branco para que os titores podan facer uso do seu espazo. 

O material que hai na aula, está a disposición de todos os mestres, e deberá de 

quedar todo colocado e limpo despois do seu uso. 

 INVERNADOIRO 

O invernadoiro só se poderá ir con algún mestre, seguindo sempre as súas 

instrucións e normas,  para visitalo ou para realizar algunha actividade guiada. 

  En ningún outro caso se poderá acceder el. 

 SOPORTAIS E RECIBIDORES 

Tanto os soportais como os recibidores da cada pavillón, teñen unhas normas 

comúns: 

 Recoller os xogos 

 Coidar o material 

 Non se pode xogar co balón. 

 Falar baixiño 

 Xogar e deixar xogar 

 Non ensuciar 

 Desfrutar dos xogos 

O HORARIO E O USO DE CALQUERA DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO 

PODERÁ SER CAMBIADO POR NECESIDADES XURDIDAS 
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CAPÍTULO V 

LEXISLACIÓN  
 REVISIÓN E DIVULGACIÓN 

O presente Regulamento é de obrigado cumprimento para todos os membros da 

comunidade educativa. 

A modificación destas normas de organización e funcionamento poderá facerse por 

iniciativa do Equipo Directivo, do Claustro ou do Consello Escolar. 

Terán copia cada un dos membros do Claustro, o/a presidente/a da ANPA, os 

membros do PAS e o representante do Concello. Será efectivo unha vez sexa aprobado 

polo Consello escolar do centro.  

 

 LEXISLACIÓN VIXENTE NA QUE SE AMPARA 

 Constitución Española do 6 de decembro de 1978 (BOE, 29/12/78). 

 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE, 04/05/06) 

 Lei 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e a cultura da paz 

(BOE, 01/12/05). 

 Real Decreto 732/1995 do 5 de maio polo que se establecen os dereitos e os 

deberes dos alumnos (BOE, 02/06/95). 

 Decreto 374/1996 do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria (DOG, 21/10/96). 

 Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios 

de educación primaria (DOG, 02/09/97). 

 Lei orgánica 2/2006 , de 3 de maio, de educación. (LOE) 

 Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do 

persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na 

Lei  orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación ( DOG, 30/06/2011) 

 Lei  4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa ( DOG, 15/07/2011) 



Normas organización ,funcionamento e convivencia  C.E.I.P. ADR Castelao 

45 
 

 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade en materia de convivencia 

escolar. 

 Decreto 229/2011 do 7 de decembro  polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, 

de 3 de maio (DOG 21/12/2011) 

 Lei 8/2013,  de 9 de decembro,  para a mellora da calidade educativa. 

(LOMCE) 

 
ADENDAS 2014 
 
 

1.   CIRCULAR INFORMATIVA 17/01/2014:  

 

- FUNCIONAMENTO E ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

 

Dende hai varios anos, véñense producindo diversas situacións que afectan na 

organización e funcionamento das aulas e do centro. Algunhas delas son: 

 

- Chegar tarde despois da hora de entrada (15, 20 e incluso 30 min.), accedendo 

ás aulas sen autorización en lugar de ir a conserxería, alterando así o 

funcionamento dos grupos-clase. 

 

- Chegar tarde e deixar aos nenos/as sós na entrada do centro sen ir a asinar o 

libro de  entrega que se atopa na Conserxería. 

 

- Nenos/as que veñen enfermos ao Centro e ao pouco tempo hai que chamar para 

que os veñan recoller. 

 

- Recoller e entregar aos alumnos/as que van a consultas médicas no medio do 

horario escolar, afectando ao grupo-clase e interrumpindo. 

 

- Entregar unha vez comezadas as clases: paraugas, carpetas, libros, gafas, 

mochilas, merendas, calzado para E.F., tartas de aniversarios, probar prendas, 

etc. 

 

Estes e outros motivos fan que se vexa afectado o día a día no centro, repercutindo no 

seu bo funcionamento. 
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Polo tanto, coa intención de manter unha harmonía na convivencia e respeto 

polas normas, este Centro,  

 

comunicado e consultado a Inspección Educativa, e aprobadas as seguintes 

normas polo CLAUSTRO e CONSELLO ESCOLAR, nas reunións mantidas o 

luns 13/01/14,  

 

ACORDAN QUE A PARTIRES DO LUNS 20/01/14, AS ACTUACIÓNS A 

SEGUIR SERÁN: 

 

- Os alumnos/as que cheguen máis tarde das 9:40, hora de entrada, deberán ir a 

Conserxería, tendo que xustificar o atraso. Este alumno/a non accederá a aula 

ata a seguinte sesión, que comeza ás 10:25. 

TAL E COMO SE RECOLLE NO NOF, 11 FALTAS DE PUNTUALIDADE 

SEN XUSTIFICAR, PODEN SER MOTIVO DE INICIO DO PROTOCOLO 

DE ABSENTISMO. 

- Os alumnos/as que teñan que saír para ir a unha consulta médica ou que veñan 

da mesma, farano no cambio de sesión que se explica máis abaixo. 

- Os pais, nais ou persoas autorizadas dos alumnos/as usuarios de comedor, 

ao principio de cada mes, para recoller os impresos de pagamento, deberán 

dirixirse a Conserxería ao entraren os alumnos/as nas aulas ás 9:30, ou ben 

nos cambios de sesión. 

 

AS SESIÓNS REPÁRTENSE DO SEGUINTE XEITO: 

 SESIÓNS O CENTRO APERTURA DO PORTALÓN 

1ª Sesión de 9:30 h. a 10:25 h. Ata as 9:40h. 

2ª Sesión de 10:25 h. a 11:20 h. 10:25h. a 10:35h. 

3ª Sesión de 11:20 h a 12:15 h. 11:20h. a 11:30h. 

3ª Sesión de 11:20 h a 12:15 h. 12:05h. a 12:15h. 

RECREO de 12:15 h. a 12:40 h. O PORTALÓN ESTARÁ PECHADO 

4ª Sesión de 12:40 h. a 13:35 h.  12:40h. a 12:50h. 

5ª sesión de 13:35 h. a 14:30 h. 13:35 a 13:45 ; ás 14:15 apertura para 

a saída. 

 

Así pois, para favorecer o cumprimento destes aspectos, o portalón automático, SÓ SE 

ABRIRÁ PARA ATENDER AOS PAIS E NAIS nos cambios de sesión, dando unha 
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marxe de 10 minutos entre sesión. Por exemplo, abrirase na segunda sesión de 10:25 

h. a 10:35 h., e así con cada unha das sesións ata a hora de saída, como se detalla no 

cadro anterior. 

DURANTE O HORARIO DE RECREO O PORTALÓN PERMANECERÁ 

PECHADO. 

 

Fóra destes horarios, SÓ SE ABRIRÁ O PORTALÓN EN CASOS 

EXCEPCIONAIS DEBIDAMENTE XUSTIFICADOS. Por exemplo: 

- Que se requira a presenza dun pai, nai ou persoa autorizada para cambiar a un 

alumno/a porque se mollou, indisposicións ou por algunha urxencia. 

- Que un titor/a, especialista ou orientador por causas excepcionais cite a un 

pai,nai ou titor/a legal. 

- No proceso de matrícula. 

- Comerciais que traen material ao Centro. 

- Calquera outra situación que poida xurdir e que as circunstancias así o 

requiran. 

- Acordo Claustro 28-11-2016: Poderase acceder ao centro para cambiar de 

roupa aos nenos/as na hora do recreo, os mestres/as traerannos a conserxería. O 

conserxe, unha vez avisado, abrirá o portalón. 

 

 

 

 
 
   
 

 

RECORDATORIO: 

 

- SEMPRE E EN TODO MOMENTO, DEBEN DIRIXIRSE A 

CONSERXERÍA antes de ir a algunha dependencia do Centro, accedendo 

pola porta do patio de Educación Primaria, NUNCA polas portas que poñen 

só persoal autorizado, é dicir,  NON ACCEDER POLAS portas laterais que 

se atopan ao pasar o portal automático. 



Normas organización ,funcionamento e convivencia  C.E.I.P. ADR Castelao 

48 
 

- Ningún alumno/a pode nin debe chegar só tarde, sen ser acompañado polo 

pai/nai ou persoa responsable. En todo momento neste tipo de situacións 

deben dirixirse a Conserxería e firmar o libro de entregas, ao igual que 

para saír o libro de recollida.  

- Despois das 14:30, non se poderá subir ás aulas a recoller libretas, libros, 

estoxos, etc. Cada alumno/a terá que levar o material preciso para a casa, xa 

que forma parte das súas responsabilidades e obrigas. 

- Para solicitar cita cos titores/a ou co Equipo directivo, deben solicitala con 

anterioridade. 

 

Entendemos, que estas medidas, axudarán a mellorar a convivencia, 

funcionamento e organización do Centro, para o cal é preciso e fundamental a 

colaboración de tódolos membros da Comunidade Educativa, coa finalidade de 

que repercuta tamén no beneficio dos seus fillos/as. 

 

 

 

2. NORMAS DE PSICOMOTRICIDADE 

 

- Será utilizada polo profesorado de infantil  e educación física para impartir 

clases. 

- Dentro da aula non se poderá xogar con balón nin berrar. 
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ADENDAS 2017 NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA: 

Engadidas no claustro 30 Xuño 2017 

SAÍDA /RECOLLIDA DE ALUMNOS 

Logo da publicación o 2 de xuño da instrución conxunta 9/2017 da secretaría xeral 

técnica e da dirección de centros e recursos humanos, pola que se establecen 

recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos 

públicos da comunidade autónoma galega ao remate do horario lectivo e sobre a 

recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar 

O Ceip ADR Castelao o tempo de demora máximo para recoller alumnado logo da 

saída do centro será de 10 a 15 minutos, pasados os cales procederase co protocolo 

recollido na instrución no que se poderá determinar a condución dos escolares ás 

dependencias da policía local ou cuartel da Garda civil que corresponda. 

*a reiteración en máis de 4 ocasións poderá dar lugar á comunicación dos feitos ao 

servizo provincial de menores. 

O alumnado de 4º de educación infantil a 4º de educación primaria deberá ser 

recollido/entregado polas persoas titoras ou as que estean autorizadas. Só o alumnado 

de 5º e 6º de educación primaria pode marchar só para o domicilio coa correspondente 

autorización dos país. 

AUSENCIAS PROFESORADO 

Os días de asuntos persoais e imprevistos non se poderán dispoñer xuntos e/ou 

contiguos a pontes e festivos durante o período lectivo. 

METODOLOXÍA CENTRO 

O curso 2017/2018 empezaremos a traballar coa metodoloxía de tratamento integrado 

das linguas (TIL) coa elaboración dun proxecto por nivel dende 4º educación infantil a 

6º educación primaria coordinado polos Mestres titores e o profesorado de inglés, 

dentro da metodoloxía TIL no que participará todo o profesorado do centro. 

 

 

O secretario, O director, 

Silverio Blanco Hermo Daniel Weiner Malleiro  


