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1. PREÁMBULO. 

 

O presente documento de Normas de Organización e Funcionamento 

– NOF- do CEIP “Curros Enríquez” contén as normas de convivencia do centro, 

así como as outras normas sobre organización e participación na vida do 

centro para un desenrolo armónico e íntegro da comunidade educativa. 

As normas aquí presentadas, axustárase, en todo caso, ó establecido no 

Regulamento orgánico das escolas de Educación Infantil e dos Colexios de 

Educación Primaria o, según as ordes que regulan a organización  e 

funcionamento das escolas de Ed. Infantil e dos colexios de Ed. Primaria, así 

como as outras normativas reguladoras e correctoras que afectan aos ciclos de 

ensinanza pública  dos colexios CEIP da comunidade Autónoma de Galicia. 

O citado documento, contén , entre outras, as seguintes precisións: 

 
a) A organización práctica da participación de tódolos membros da 

comunidade educativa. 

b) As normas de convivencia que favorezan as relacións entre os 

diferentes membros da comunidade educativa e entre os diferentes órganos 

de goberno e coordinación didáctica. 

c) A organización e reparto de responsabilidades non definidas pola 

normativa vixente. 

d) Os procedementos de actuación de consello escolar e, no seu caso, 

as comisións que no seu seno constituíanse para axilizalo funcionamento. 

e) A organización dos espazos de centro. 

f) O funcionamento dos servizos educativos. 

g) As normas para o uso das instalacións, recursos e servizos 

educativos do centro. 

h) Os mecanismos necesarios para posibles modificacións. 

 
A serie de normas e pautas de conduta que figuran no presente 

documento servirán como guía da convivencia no Centro para tódolos 

compoñentes da Comunidade Escolar, os cales quedan obrigados a cumprilas, 

e facer cumprilas, serán indispensables para que a actividade educativa 

poida desenrolarse con normalidade e eficacia. 

As normas de organización e funcionamento son principios mínimos e de 

sentido común encamiñados a favorecela convivencia e que, sen menoscabo 

dos dereitos e liberdades individuais, garanten o interese da comunidade. 

Será principio fundamental o mantemento do mutuo respeto que nos 

debemos tódolos integrante desta Comunidade Escolar. 

Tódalas actividades que se desenvolvan estarán baseadas no respeto ás 

liberdades e ós principios democráticos. 
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2. LEXISLACIÓN. 
 

 

I. Decreto 374/1.996, do 17 de Outubro, polo que se aproba   o 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios 

de educación primaria (O.O.G.A. 21-10-1.996) 

 
II. Orde do 22 de Xullo de 1.997 pola que se regulan determinados aspectos 

de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos 

colexios de primaria e dos colexios de educación infantil e primaria da 

consellería de Educ. e Orden. Universitaria. (O.O.G.A. 2 de Setembro 

1.997) 

 
III.  Real Decreto 732/1.995, do 5 de maio, pola que e establecen os 

dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros 

(BOE do 2 de xuño de 1.995). 

 
IV. Circular 6/2005, da Dirección Xeral de centros, pola que se ditan 

instrucións sobre o órgano competente para impoñer as correccións 

ó alumnado. 

 
V. Decreto 85/2007 do 12 de abril polo que se crea e regula o 

Observatorio Galego de Convivencia Escolar. 

 

VI. Lei Orgánica de Educación 2/2006 do 3 de maio. 
 

VII. LEI  4/2011,  do  30  de  xuño,  de  convivencia  e  participación  da 

comunidade educativa. 
 

VIII. Decreto 8/2015, polo que se desenvolve a lei 4/2011. 
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CAPÍTULO I.- DO ALUMNADO 
 

 

 

1. DEREITOS DOS ALUMNOS. 

 

2. DEBERES DOS ALUMNOS. 

 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

3.1. Entradas. 

3.2. Saídas. 

3.3. Na clase. 

3.4. Nos recreos. 

3.5. Nas outras instalacións comúns. 

3.6. No salón de actos. 

3.7. Utilización xeral das dependencias. 

3.8. Utilización do material. 

3.9. Actuación en caso de accidente ou enfermidade. 

3.10. Saídas educativas e visitas extraescolares. 

3.11. Dos delegados dos alumnos. 
 

 

4. CRITERIOS PARA CORREGIR PROBLEMAS DE CONVIVENCIA. 
 

 

4.1. Observatorio de convivencia. 

4.2. Catálogo de correccións e órganos de aplicación. 

4.3. Condutas contrarias ás normas de convivencia do centro. 

4.4. Corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia. 

4.5. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro. 

4.6. Correccións das condutas gravemente prexudiciais. 
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NORMATIVA ESPECÍFICA. 

 
A) DO ALUMNADO. 

* (Título II do R.D. 732/1.995) Anexo Y. 

 

1. DEREITOS DOS ALUMNOS/AS. 
 

Os alumnos teñen recoñecidos os dereitos que figuran no  Título  II, 

Artigos do 10 ó 34 do R.D. 732/1.995, do 5 de maio (BOE 02/05/95). 

 
- A ser educados nun espírito de comprensión, tolerancia e convivencia 

democrática, evitando a competividade e valorando o esforzo persoal. 

- A participación activa na vida escolar e na organización do centro na 

medida na que a evolución das idades dos alumnos/as permita dita 

participación. 

- A ser atendidos, considerados e respetados como persoas, non 

recibindo castigos, burlas, nin humillacións que poidan danala súa dignidade. 

- A realización dos recoñecementos médicos necesarios, ó control 

sanitario e a  atención médico-preventiva adecuada segundo as disposicións 

vixentes. 

- A poder velas probas de rendemento corrixidas. 

- A recibir orientación escolar e profesional. 

- Disfrutar na aula dun ambiente que favoreza o estudo e o traballo 

escolar. 

 

ADEMAIS: 
 

- O dereito fundamental do alumnado e o dereito á educación, por iso o 

interese por aprender e a asistencia a clase (o deber do estudo) deberá 

converterse na actividade máis importante dos alumnos/as  do  centro  para 

poder aproveitar positivamente o posto escolar que a sociedade  lle brinda. 

 

TAMÉN: 
 

Cando non se respeten os dereitos dos alumnos/as, ou cando 

calquera membro da comunidade educativa impida o efectivo exercicio de ditos 

dereitos, o órgano competente do centro (director e /o xefe de estudos) 

adoptará as medidas  que  procedan  conforme  o  disposto  na  lexislación  

vixente,  previa audiencia  dos  interesados  e  consulta,  no  seu  caso,  o  

consello  escolar  do centro. 
 

 

 

2. DEBERES DOS ALUMNOS/AS. 
 

Os alumnos/as teñen os deberes que figuran no Título III, Artigos  do 35 

o 40 do R.D. 735/1.995, do 5 de maio (BOE 02/05/95). 

 
o Respetala dignidade e función do profesorado e de cantas outras 

persoas traballen no Centro, así como as normas xerais de convivencia e 
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as establecidas especificamente neste Centro. 

o Asistir regular e puntualmente ás actividades docentes. 

o Respetar o edificio, instalacións, mobiliario e material do centro. 

o Colaborar cos seus compañeiros nas actividades formativas  e respeta 
la súa dignidade individual, en calquera lugar e servizo escolar 
(transporte, comedor,....). 

o Cumprir as sancións que por infracción lles fosen impostas polos órganos 

competentes. 

o Realizalas entradas, saídas e circulación polo interior do centro coa 

máxima orde, omitindo toda clase de carreiras, berros, xogos nos 

andares, etc. 

o Ningún alumno saltará o valado nin realizará compras polo enreixado. 
 

ADEMÁIS. 
 

o Non saír do recinto escolar sen a autorización do titor e ademais 

debendo  ir acompañado  do seu pai, nai ou titor. 

o Evitar comportamentos que inflúan negativamente nos seus 

compañeiros, sobre todo porque os mais pequenos fíxanse no que 

fan os grandes e tratan de irritalos. 

o Manter un correcto estado de hixiene e un axeitado 

comportamento no colexio, comedor e actividades extraescolares. 

 

3) NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

Acolléndose ás disposicións legais vixentes nos Artigos 41 a 47 do Título 

IV do R.D. 735/1.995 as normas de convivencia que a continuación se 

transcriben servirán para concretar e adaptar os deberes e dereitos recollidos 

no citado R.D. así como o Decreto 374/1.996, do 17 de Outubro (DOGA 

21/10/96), as especiais condicións do Centro, o seu proxecto educativo e as 

necesidades propias da idade e madurez persoal dos seus alumnos. 

 

3.1. ENTRADAS. 
 

 Entrar á  hora que se teña determinado (despois da música) e 
polos lugares indicados a cada grupo. 

 Entrar e/ou subir en silencio cara as aulas. 

 Non entrar antes de que soe a música de aviso. 

 Entrar gardando a orde necesaria e en fila. 

 Non acceder ás aulas antes da hora de entrada, excepto 

acompañados dun profesor. 

 Entrar directamente ás clases, sen ir ao servizo. 

 Non correr polas escaleiras ó entrar e saír. 

 Chegar con puntualidade ás filas de entrada, no tempo establecido. 

 Non depositar obxetos no lugar onde se forman as filas tentando 

gardalo sitio. 

 Os alumnos de Ed. Infantil entrarán pola porta que se lles 

determine da parte principal. 

 Os alumnos de Primaria entraran pola porta que se lles determine 

como habituais da parte do patio. 
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ADEMÁIS. 
 

o Dez minutos despois das nove, pecharanse as portas de entrada, 
non permitíndose a entrada ao centro, salvo que se xustifique 
debidamente. 

o Os alumnos que excepcionalmente entren despois desta hora, 

xustificarán por escrito a causa do retraso ao seu titor ou mestre 

que está na súa aula. 

o Os mestres estarán colocados nos lugares máis axeitados ou nos 

lugares dispostos con anterioridade e permanecerán atentos a 

entrada dos nenos/as de xeito que controlarán que esta se faga 

con orde e sen problemas. 

 

3.2. SAÍDAS. 
 

 A saída será a hora predeterminada e logo de soar a música. 

 As saídas faranse de forma ordeada e tranquila, dirixíndose cada 

grupo co seu titor ou mestre hacia a porta de saída que lle 

corresponda e que será a mesma da entrada. 

 Non se poderá saír as carreiras, nin adiantando os compañeiros da 

fila que van diante. 

 As saídas do ciclo de Ed. Infantil terá prioridade e se efectuará 

cinco minutos antes que a dos outros grupos para evitar cruces e 

tropezóns. 

 Os titores de Ed. Infantil e d e Ed. Primaria se preocuparán de 

entregar cada neno ao seu familiar e/o persoa que o veña 

recoller. O alumnado, que non sendo destes niveis non sexa 

recollido no recinto escolar polos seus titores ou aqueles en quen 

estes delegaran, deberán entrar novamente ao edificio e avisar ao 

seu titor ou a algún membro do equipo directivo. 

 Non se debe saír das  aulas ata que toque a música. 

 No caso de que algún alumno teña que saír do centro antes da 

hora da saída deberá facelo acompañado dun adulto previa 

autorización do titor, e deberá firmar e xustificar o seu parentesco 

o relación no impreso de saída que se deixará en conserxería ou 

na aula para ser arquivado polo xefe de estudios. As saídas e 

entradas excepcionais faranse preferentemente no tempo dos 

recreos. 

 

3.3. NA  CLASE. 
 

 O alumno terá dereito a que as clases comecen con puntualidade. 

 A que se respeten os horarios. 

 A ter as aulas ordeadas e limpas. Función na que colaborarán os 

alumnos  como parte da súa formación integral. 

 O  alumno  terá  dereito  a  ser  respetado  polos  compañeiros  e 

profesorado. 

 A recibir traballos axeitados  na súa presentación e adecuación. 

 A disfrutar de un posto e dun percheiro. 

 Terá dereito a disfrutar e utilizar tódolos materiais que existan na 

clase a súa disposición, pero sempre cun correcto emprego dos 
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mesmos. 

 

ADEMAIS. 
 

o O alumno/a deberá respetar ós profesores e demais compañeiros. 

o Coida-la hixiene persoal. 

o Prestar atención ás directrices do profesor. 

o Facer o seu traballo con gusto e orde. 

o Deberá  solicitar ao  seu  profesor  calquera  saída  ocasional  
ou definitiva da aula. 

o Non abri-las ventás sen permiso, nin asomarse. 

o Sentarse axeitadamente. 

o Falar en voz baixa e procurar non molestar os compañeiros. 

o Non alborotar nos cambios de clase. 

o Ter tódolos útiles de traballo necesarios e coida-los. 

o Coida-lo material do aula para que se conserve en bó estado. 

o Ir axeitadamente vestido. 

o Non comer nin beber nas aulas, coa excepción do alumnado de 

infantil. 
 

 

3.4. NOS RECREOS. 
 

DEREITOS: 
 

 A seren respetado por todos, e especialmente que non existan, 

por razóns de idade, tamaño ou forza, abusos de uns  sobre 

outros. 

 A saír ao recreo, sempre e cando e por calquera motivo 

disciplinario non fose prohibido polo seu titor ou profesor. 

 A ir ó servizo se o precisa. 

 A participar nos diferentes xogos que organicen os seus 

compañeiros. A utilizar os instrumentos de xogo que teña o aula 

para o recreo. 

 A acudir á biblioteca e utilizar os seus fondos seguindo as 

condicións de uso. (alumnado de primaria). 
 

DEBERES: 
 

 Non pelexar cos outros, nin poñer en perigo a súa integridade 

física nin a dos demais. 

 Acollerse cando chove nunha zona protexida. 

 Non saltar as barandillas, nin as enreixado ou muros. 

 Non entrar nas aulas durante o recreo senón é baixo vixiancia do 

profesor ou co seu permiso. 

 Non xogar cos balóns fora dos espazos destinados a tal fin (pistas 

deportivas e zona do patio traseiro). 

 Non empregar balóns ou pelotas os días de choiva. 

 Non tirar papeis, nin nigunha outra cousa ó chan. Manter limpo o 

patio. 

 Non pintar, nin ensuciar os diferentes elementos arquitectónicos 
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do Centro. 

 Respetar as zonas acristaladas e evitar o contacto coas mesmas. 
 

ADEMAIS: 
 

o O horario dos recreos fixarase no PXA ao comezo de curso. 

o Non se poderá saír ao recreo cando a dirección determine a 
existencia dalgún perigo ou condicións atmosféricas moi 
adversas. 

o Os recreos estarán vixiados polo profesorado dos respectivos 

niveis, coas quendas que se establezan en función do nº de 

alumnos e cumprindo a normativa vixente. 

o Está prohibido ao alumnado o emprego no centro de teléfonos 

móbiles ou calquera outro aparello electrónico. Asemade lémbrase 
que está prohibido traer xogos ou obxectos persoais que non 
sexan precisos para o uso didáctico-pedagoxico no aula. 

 

 

 

3.5. NAS OUTRAS INSTALACIÓNS COMÚNS. 
 

3.5.1. SERVICIOS: 
 

DEREITOS: 
 

- A limpeza. 

- A que teñan papel hixiénico e xabón. 

- A que existan inodoros axeitados a súa idade. 

- A que existan as cisternas axeitadas aos nenos/as. 

- A que as billas teñan auga en condicións para o seu uso. 

 

DEBERES: 
 

- Coida-las instalacións. 

- Pecha-las billas. 

- Non estraga-lo papel. 

- Non pintar, nin escribir en portas e paredes. 

- Non estropear, intencionadamente as instalacións. 

 

3.5.2. CORREDORES: 
 

- Non se debe correr, xogar ou deambular por eles. 

- Non asomarse, nin xogar preto da barandilla. 

- Desprazarse en silencio e sen molestar aos outros compañeiros. 

 

3.5.3. XIMNASIO: 
 

o Existirán unhas adecuadas condicións hixiénicas. 

o O material terase en bo estado e uso. 

o Se deberán respeta-las instalacións e coidalas. 

o Coida-lo material de xogos e deportes e ordealo axeitadamente 

ao remate das actividades por parte dos alumnos/as. 



10 

 

 

 

3.6. NA BIBLIOTECA. 
 

DEREITOS: 

 A poder utilizala e disfruta-la sempre e cando estea o profesor/a 

responsable presente. 

 A solicitar préstamo do fondo bibliográfico existente, para o seu 

uso particular, ou nas clases, ou baixo a supervisión  do titor. 

 A pedir e solicitar información de calquera tipo de libro e demais 

fondo existente para o seu aproveitamento. 

 A  participar  nas  actividades  de  animación  que  se  fagan  e 

propoñan dende a biblioteca. 

 A utilizar os ordenadores seguindo as normas de uso establecidas. 
 

 

DEBERES: 
 

o De coida-lo fondo bibliográfico e audiovisual, así como das demais 

instalacións existentes na biblioteca. 

o Devolver nos prazos establecidos calquera volume, ou outro tipo 

de material que se disfrute en réxime de préstamo  ou 

colaboración. 

o A face-la devolución en perfecto estado e sen deterioras. 

o En caso de estropear calquera material ou fondo dos existentes 

na biblioteca, así como calquera volume de préstamo se deberá 

de aboar o seu valor ou resarcir con outro das mesmas 

características. 

 

3.7. NO SALÓN DE ACTOS. 
 

- Tan so se poderá entrar e saír no salón de actos para as actividades alí 

propostas e sempre en compañía de un profesor responsable. 
 

 

 

ADEMAIS A NIVEL XERAL. 
 

o O alumnado usarán debidamente as instalacións e o material do 

centro, e de maneira especial a aula que teñan asignada - sendo 

responsables solidarios dos desperfectos que se produzan na 

mesma, os aseos, así como nos espazos exteriores. 

o O alumnado que altere a norma xeral de comportamento na aula 

e demais espazos poderá ser sancionado coa suspensión do 

dereito a participar nas actividades extraexcolares ou 

complementarias do centro e a realización de determinados 

traballos ou deberes. 

o O alumnado non poderán entrar de ningún xeito na sala de 

profesores. 

o O alumnado que cheguen con retraso as clases, presentaranse ao 

conserxe, que si comproba xustificación (oral ou escrita do seu 

titor legal) os acompañará a aula. 
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o A asistencia á clase é obrigatoria, polo que os alumnos deberán 

xustifica-las faltas ao titor nos dous días seguintes a súa 

reincorporación ás clases, e por escrito. As xustificacións deberán 

vir asinadas polos pais ou titores legais. 

o Se a falta de asistencia ás clases se producirá de forma 

continuada por un tempo superior a cinco días, os pais ou titores 

legais están obrigados a xustifica-las faltas dos seus fillos 

personándose no Centro ou ben mediante algún tipo de 

xustificación documental ( Ex.. informe médico). 

o De acordo coa orde 22/07/97 no seu capítulo IV e no apartado 5.4 

“As faltas a clase inxustificadas constitúe unha conduta contraria 

as normas de convivencia e a súa reiteración constituirá unha 

conduta gravemente  prexudicial para a convivencia do 

centro”.Ademais a falta a clase de modo reiterado pode provocar 

a imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de 

avaliación e da propia avaliación continua. 

 
3.8. UTILIZACIÓN XERAL DAS DEPENDENCIAS. 

 

 En horas lectivas o alumnado utilizará as dependencias do Centro. O 

inicio do curso, a xefatura de Estudios confeccionará os diferentes 

horarios de utilización dos espazos comúns. 

 En horas non lectivas, o alumnado do centro poderá utiliza-las 

dependencias según se especifique na P.X.A. para desenvolvelas 

actividades organizadas polo claustro, ou pola ANPA do colexio. 

 Por parte de asociacións, institucións, ou persoas alleas ó centro: 

deberán face-la solicitude por escrito a dirección do centro. Esta 

solicitude será tramitada ao Delegado, para o seu coñecemento, previa 

consulta o Consello Escolar. De consegui-la autorización as persoas 

responsables da mesma serán, tamén, as responsables dos posibles 

desperfectos ou incidentes que ocasionen. O Consello Escolar poderá 

anular ou renova-la autorización. 

 

3.9. UTILIZACIÓN DO MATERIAL. 
 

 Existe no Centro material pedagóxico-didáctico colectivo de uso común. 

Fomentarase o bo emprego do mesmo, creando sistematicamente os 

hábitos precisos para a súa boa conservación. 

 Tódolos mestres controlarán o inventario do material ao seu cargo, 

completándoo e revisándoo puntualmente. O inicio do curso farase un 

reconto e revisión a fondo de tódolos materiais didácticas de uso común 

do centro. 

 O profesorado que leve á súa aula algún material de uso común, deberá 

notificarllo a secretaria do Centro. 
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3.10. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE OU ENFERMIDADE. 
 

 En caso de accidente LEVE, atenderá ao alumno o mestre que se atope 

na aula nese momento, ou de garda se é no recreo, comunicándollo ao 

titor o antes posible. 

 No caso de que o accidente sexa grave ou o semelle, avisarase de 

inmediato á familia. De non poder facerse cargo un familiar, o titor e 

senón outro profesor do centro, levará ó alumno a unha institución sanitaria 

da S.S. o similar, según os datos que figuren na súa copia da Tarxeta 

Sanitaria a cal debe estar arquivada, a tal efecto. 

 Se o accidente e moi grave avisarase ao 112 ou 061 inmediatamente co 

fin de recibir instrucións. 

 Calquera cambio na Tarxeta Sanitaria, será comunicado no Centro a 

maior brevidade posible. 

 Ante calquera enfermidade que necesite dalgún coidado específico 

(diabetes, asma, alerxia), os pais están obrigados a comunicalo ao titor 

e na Secretaría do Centro. 

 

3.11. SAÍDAS EDUCATIVAS E VISITAS EXTRAESCOLARES. 
 

 Terase moi en conta que as saídas son unha boa ocasión para fomentar 

hábitos de convivencia, respeto polos demais e polo entorno e interese 

pola aprendizaxe. 

 As saídas programaranse por nivel ou ciclo. Os alumnos serán 

acompañados polos titores ou mestres que programen as saídas, 

acompañados, si hai ocasión, por algún outro profesor que estea libre e 

colabore na actividade. 

 Os alumnos con N.E.E. poderán ser acompañados por profesorado do 

Dpto de Orientación. 

 Será requisito imprescindible para que os alumnos participen en calquera 

saída que o pai, ou titor legal firme a preceptiva autorización. Esta 

autorización será única para tódalas saídas e visitas que se indican na 

P.X.A. e será arquivada na secretaría do Centro.. 

 Cando unha saída requira transporte, este será aboado polos pais dos 

alumnos, a non ser que sexa subvencionado pola entidade 

organizadora da saída ou polo Centro. 

 Tratarase de buscar e acadar medios para que tódolos nenos poidan 

participar nas saídas. 

 Cando un alumno non participe en calquera saída a Xefatura de 

Estudos arbitrará as medidas necesarias para que sexa debidamente 

atendido, ben por un mestre sen función docente nese momento, ou 

ben incorporándose a outra aula do seu nivel ou o máis próximo posible. 

 

4. INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

4.1. OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA. 
 

- O Consello Escolar é o órgano competente para resolver e impor 

sancións ó alumnado. No Consello Escolar existe o OBSERVATORIO DE 

CONVIVENCIA, que ten estipuladas as súas funcións no Decreto 85/2007 do 

12 de abril. 
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4.2. CATÁLOGO DE CORRECCIÓNS E ÓRGANOS DE APLICACIÓN. 
 

 

 

 

CORRECCIÓNS POSIBLES ÓRGANO COMPETENTE 

A) Amoestación privada ou por 

escrito. 

-  Profesores  do  alumno,  oído  este, 

dando conta  o  titor  ou  Xefe 

de Estudios. 

B)  Comparecencia  inmediata  ante  o 

xefe de estudos 

- Os profesores do alumno, ou titor 

C) Realización de traballos específicos - O titor-a do alumno, oído este . O 

xefe de estudos en horario  non 

lectivo. 

D) Realizar tarefas que contribuían a 

mellora do Centro dirixidas a reparar 

o dano causado incluíndo o reintegro 

económico do valor dos materiais 

danados. 

- Xefe de estudos ou Director, oído o 

alumno-a. Recomendable notificar ás 

familias. 

E) Supresión do  dereito  a  participar 

en actividades complementarias e/ou 

extrescolares. 

- Xefe de estudos ou Director oído o 

alumno-a. Obrigada notificación ás 

familias. 

F) Cambio de grupo do alumno-a por 

un período máximo de cinco días. 

- Xefe de Estudos ou Director oído o 

alumno-a. Obrigada notificación á 

familia. 

G) Suspensión do dereito de 

asistencia ao seu grupo clase durante 

un máximo de tres días. 

- Xefe de Estudos ou Director oído o 

alumno-a. Obrigada notificación á 

familia. 

H) Suspensión do dereito de asisitir ao 

centro, durante un máximo de tres 

días. 

- Consello Escolar, poderá delegar na 

dirección do centro. 

 

 

* Cando a decisión do director, por encomenda do Consello Escolar, sexa a de 

aplica la corrección H, ha de ser comunicado inmediatamente á COMISIÓN 

DE CONVIVENCIA. 

 
* Cando a decisión do Director, por encomenda do Consello, sexa aplicalas 

correccións G y H, levarán automaticamente a necesidade de organizar 

traballos ou deberes por parte dos profesores para os alumnos cuia 

asistencia se suspende para evita-la interrupción do proceso formativo. 

 

* As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro PREESCIBIRÁN no 
prazo dun mes, contando a partir da data da súa emisión. 

 

 

 

4.3. CONDUCTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE  CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 

Consideraranse condutas contrarias ás normas as seguintes: 
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o Retrasos reiterados. 

o Faltas inxustificadas a clase. 

o Actos de indisciplina   ou ofensas leves a  calquera  membro  
da comunidade educativa. 

o Agresións leves sen premeditación. 

o Danos leves ó mobiliario ou materiais do centro ou dos compañeiros. 

o Incumprimento de actividades ou tarefas encargadas polo 
profesorado. 

o Actos ou actitudes que impidan o traballo dos demais. 

o O incumprimento dunha sanción das consideradas leves. 

o A falta de hixiene persoal. 

o O  incumprimento  das  normas  de  orde  e  limpeza  nas  entradas  
e saídas co colexio, nas aulas, nos recreos, e nas instalacións 
comúns. 

o A entrada nas aulas en períodos non lectivos, se non hai 

reiteración ou intencionalidade  de facer dano. 

o A falta de atención ás  explicacións do profesor. 

o A asistencia ás clases sen o material escolar preciso sen 
xustificación suficiente. 

 
4.4. CORRECCIÓN DAS CONDUCTAS  CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

Axustarase este apartado o que o Real Decreto 732/1.995 propón no 

seu Título IV, capítulo II para a corrección destas condutas, coas seguintes 

salvedades. 

- ARTIGO 48.i 

o Apartado b) Comparecencia inmediata ente o Xefe de Estudios ou 

o Director. 

o Apartado f) Cambio de grupo do alumno por un prazo mínimo de 

tres días e máximo de unha semana. 

Se un alumno fose sancionado a través dos apartados g) e h) e os seus 

pais ou titores legais non estiveran de acordo coa sanción imposta, deberán 

solicita-la reunión do Consello Escolar, quedando ata entón a sanción en 

suspenso. 

 

4.5. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 

Consideramos  condutas graves as seguintes: 

 Os actos de indisciplina ou ofensas graves contra calquera membro da 

comunidade educativa. 

 O cúmulo de tres condutas contrarias ás normas de convivencia do 

centro. 

 Agresión física ou moral* contra os demais membros da comunidade 

educativa. 

 Entenderase agresión moral aquela que atente contra 

aspectos psicolóxicos, crenzas, insultos, desvalorización, e 

accións pexorativas contra a persoa. 

 A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a 

falsificación ou subtracción de boletíns de notas ou calquera documento 

académico, inclusive nos examines. 

 Causar por uso indebido danos graves nos locais, materiais ou 
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documentos do centro ou nos obxectos que pertenzan a outros 

membros da comunidade educativa. 

 Os actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenrolo 

das actividades do centro. 

 As actuacións prexudiciais para a súa saúde e integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do centro, así como a súa 

incitación. (Saúde física, psíquica, afectiva ou social) 

 As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro se 

concorren as circunstancias de colectividade e / ou publicidade 

intencionada. 

 A desobediencia ostensible ás indicacións do persoal docente e non 

docente encargado da orde do centro. 

 Introducir e consumir alcohol ou calquera outra droga no centro. Así 

como a compra, venda, manipulación ou posesión das mesmas. 

 O incumprimento das correccións impostas. 

 Levar calquera tipo de obxeto que se poida considerar arma e poda servir 

para atender ou intimidar a calquera membro da comunidade educativa. 

 A entrada nas aulas en períodos non lectivos, se hai reincidencia ou se 
producen danos. 

 

4.6. CORRECCIÓN DAS CONDUCTAS GRAVEMENTES PERXUDICIAIS. 
 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia non poderán 

ser corrixidas sen previa instrución de un expediente. 

- Órgano que decide  --------------------------------  Director. 

- A iniciativa de  -------------------------------  Consello Escolar. 

Observatorio de Convivencia 

- Recollida de información necesaria. 

- As correccións axustaranse o apartado o que o Real Decreto 

732/1.995 propón no seu Título IV, capítulo III, artigo 53. 

- En virtude do artigo 54 do Real Decreto, correspóndelle ao Director 

nomear o Instrutor dun expediente. 

- De modo excepcional, o Director, por decisión propia ou a proposta, no 

seu caso, do Instrutor, poderá adoptar as medidas provisionais que estime 

convintes. Poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do 

dereito de asistencia ó centro ou a determinadas clases ou actividades, por un 

período non superior a cinco días. As medidas adoptadas comunicaránselle ao 

Observatorio de Convivencia, que poderá revocalas. 

- O procedemento para a tramitación dos expedientes disciplinarios se 

axustará o que figura nos artigos 54 e 55 do R.D. 732/1.995. 

- As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro 

prescribirán os catro meses da súa comisión. As correccións impostas como 

consecuencia destas condutas prescribirán ó remate do curso escolar. 
 

 

4.7. ESTABLECEMENTO DUN PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. 
 

Tendo en conta a Circular 6/2005, da Dirección Xeral de Centros e O.U, 

pola que se ditan instrucións sobre o  órgano competente  para impoñer 

as correccións ó alumnado por condutas contrarias ás normas de convivencia, 
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así como dando cumprimento a segunda das instrucións, onde se recolle que 

se deberán de introducir as modificacións oportunas no R.R.I do centro para o 

seu cumprimento; este Consello Escolar aproba o seguinte Protocolo de 

Intervención. 

Así tendo en conta a normativa de condutas  contrarias  á  convivencia  do 

centro – Punto 4.3 - así como as condutas gravemente prexudiciais para a 

citada convivencia- Punto 4.5 – recollidas no Real Decreto732/1995; 

consideramos que debemos de formalizar un PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN en 

aras de conseguir que a súa aplicación sexa o máis áxil e eficiente posible 

ademais de efectiva para lograr unha mellora na convivencia, no respeto 

mutuo e na tolerancia. 

1.- Os apercibimentos que se teñan que realizar a calquera alumno/a 

resultado dun incumprimento a algunha das condutas que figuran tipificadas no 

referido punto 4.3 (condutas contrarias ás normas) do Decreto732/1995 

virán determinados polos pertinentes partes de condutas contrarias a 

convivencia que deberán de emitir os docentes cando consideren necesario e 

preciso. 

2.- Unha vez que un alumno reciba tres apercibimentos conlevará unha 

comparecencia co titor/a ante a xefatura de estudios. 

3.- Unha vez oído o alumno/a e tras verificar o acontecido. A xefatura de 

estudios porá en coñecemento da dirección os incidentes susceptibles de 

sanción. Neste momento tomaranse as medidas necesarias para informar ás 

familia/titores responsables do alumno/a para notificarlles dos incidentes e das 

súas consecuencias. Poderase levantar acta de todo o que se fale. 

4.- O Director, segundo a Circular 6/2005, determinará  as  medidas 

disciplinarias que correspondan aos alumnos. 

5.- O Director deberá informar na primeira reunión do Consello Escolar 

inmediata a calquera resolución de conflito dos pasos dados e das medidas 

adoptadas. 

6.- O Observatorio de Convivencia proporalle ao Director cantas medidas de 

mellora do clima escolar considere precisas e  informará  ó  consello  escolar 

sobre a aplicación das normas de convivencia xunto co director e colaborará na 

elaboración do informe que este realice sobre a citada aplicacións das normas 
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de convivencia para o coñecemento do propio consello escolar. 

7.- Tres comparecencias suporán a apertura dun expediente académico, no 

que se deberá de proceder segundo a normativa reverenciada nesta tipoloxía 

de condutas. Previo a incoación do expediente será preciso que a dirección 

do centro convoque ao Observatorio de Convivencia existente no seo do 

Consello Escolar co fin de analizar o tema e canalizar as iniciativas necesarias 

para procurar a mellor solución. 

8.- En aras de evitar posibles situacións de conflito limitarase a asistencia ó 

centro ó alumnado ós horarios de docencia e os horarios de actividades 

extraescolares ou complementarias. 

9.- Nunha liña de levar a cabo actuacións de sensibilidade, de prevención e de 

adopción de medidas e estratexias que axuden a mediar nos  conflitos  e 

axuden a súa resolución incluiranse no Plan de Acción Titorial protocolos de 

actuación a nivel de titorías e das aulas, axeitándose ás diferentes idades do 

alumnado que incluirán actividades diversas para a mellora do clima escolar, a 

prevención do actos de acoso (psíquico e físico), as orientacións precisas hacia 

as familias que precisen de axuda e a identificación de zonas e tipoloxías de 

resgo e que precisen de maior control. 

Nesta liña de acción dende o Observatorio de Convivencia e do Consello 

Escolar se poderán presentar inicitivas que axuden a súa consecución e 

realización, asemade este velará polo obrigado cumprimento das normas que 

as diferentes administracións teñan lexislado. 

 

CAPÍTULO II.DOS DEREITOS E DEBERES  DA/OS NAIS/PAIS. 
 

1.1. DEREITOS: 
 

 As familias teñen un horario de atención determinado por parte dos 

titores, da secretaría e da dirección do centro. O respecto ao mesmo 

redundará no mellor funcionamento e aproveitamento. 

 Ademais sempre que sexa preciso falar ou consultar co/a titor/a, 

secretaría, director, ou algún membro da Comunidade educativa poderá 

facelo solicitando previamente. 

 Os pais dos alumnos teñen dereito a seren informados de todo o 

referente ós seus fillos. 
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 Teñen dereito a participar no desenrolo educativo a través das ANPAS e 

da súa representación no Consello Escolar. 

 En canto, a normativa de constitución e actuación das ANPAS con 

representación no centro será a reflexada no Decreto 371/1.996, do 17 

de Outubro, no seu Título IV; así coma no capítulo VII da orde 22 de 

xullo de 1.997. 

 As ANPAS legalmente constituídas poderán celebra-las súas reunións nos 

locais do Centro cando teñen como obxeto os seus fins propios e non 

perturben o desenrolo normal das actividades docentes, con 

coñecemento pleno, en todo caso, do Director do Centro. 

 A través dos seus representantes ou directamente, os pais dos alumnos 

poderán colaborar co centro apartando suxerencias, participando nas 

actividades extraescolares ... 

 A coñecer e recibir cumprida información, xa dende que se matricule por 

primeira vez a un fillo/a ou tutorizado, R.R. Interno: o seu contido e o 

seu sentido. 

 
1.2. DEBERES: 

 

Os pais o igual que o dereito a recibir e ser informados do referente os seus 

fillos teñan a obrigar de: 

 

 Sempre que desexen falar co titor, director ou algún outro membro da 

Comunidade Educativa, deberán solicitar o previamente. 

 Así mesmo teñen a obriga de respetar, coidar y/o restaurar calquera 

material pedagóxico, conto, libro (programa de gratuidade), etc., que o 

alumno/a leve para a súa casa, en eras dunha mellora do seu proceso 

educativo e pertenza o centro ou a algunha entidade colaboradora. 

 Teñen, tamén, a obriga de devolvelos informes de avaliación trimestral 

asinados, que lles serán enviados os seus fillos polo titor os primeiro días 

lectivos despois das vacacións correspondentes. 

 Así mesmo, teñen a obriga de garda-lo debido respeto hacia o 

profesorado que será mutuo en calquera tipo de entrevista ou reunión. 

 Tamén deberán de procurar e atender todo o referente o coidado hixiénico e 

persoal dos seus fillos. 

 No caso de ter que incorporarse ou saír seus fillos do centro en horarios non 

normais de entrada e saída farano nos tempos determinados “nas normas de 

principios de curso.” E nas sinaladas no presente R.R.I. 

 Non acceder as dependencias do centro en horas lectivas sen motivo 

xustificado. 

 Non interromper aos mestres nas entradas e saídas dos alumnos. 
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 Para entrevistas, salvo casos extremadamente graves, cos titores deberán 

pedir cita previa. 

 Deber de coñecer o R.R. Interno e de colaborar co equipo docente do 

colexio no cumprimento do mesmo por parte dos seus fillos e da totalidade 

do alumnado. 

 O alumnado precisa presentar unha copia do certificado de vacinas ao día para 

matricularse no centro.  
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CAPÍTULO III DO PROFESORADO. 

1. DEREITOS. 

 

2. DEBERES. 

 

3. ADCRICIÓN FUNCIONAL E TITORIAS DO PROFESORADO. 

 

4. LICENCIAS. 
 

4.1.- Baixas médicas. 

4.2.- Indisposicións. 

4.3.- Outros motivos 

4.4.- Control de puntualidade e asistencia. 

5. SUBSTITUCIÓNS. 

 
6. PROFESORADO  ESPECÍFICO. 

 

6.1. BIBLIOTECA. 

 

7. APOIOS E GARDAS. 
 

 

 

Todo o profesorado do Centro rexerase preferentemente polo disposto 

no capítulo V da Orde 22 xullo de 1.997 (organización e funcionamento 

do Centro Infantil e Primaria). 

 

1. DEREITOS. 
 

 Respetarase a súa conciencia cívica, moral e relixiosa, sempre e cando a 

expresión das súas conviccións non atente contra os dereitos dos 

alumnos e demais membros da comunidade escolar. 

 De reunión. Sempre e cando non se perturbe o normal desenrolo das 

actividades docentes. 

 O exercicio libre da docencia tendo en conta os P.E.C. e o P.C.C. do 

centro. 

 A participar na vida do centro. 

 A realizar o seu traballo nas mellores condicións posibles. 

 Ó respeto á súa integridade tanto física como moral e a un trato correcto 

por parte de tódolos membros da comunidade educativa. 

 Á consideración e o recoñecemento social da súa docencia. 

 Tódolos  demais que contemple a lexislación vixente. 

 Á formación permanentemente. 

 A recibir tódalas comunicacións e demais información qu  chegue  ó 

centro ao seu nome. Así como a recibir os delegados ou axentes de 

editoriais ou demais distribuidores de materiais específicos para a 

actividade docente, sempre e dando o fagan fora de horas lectivas ou 

horas de adicación específica as súas tarefas inherentes as  súas 

obrigas. 
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2. DEBERES. 
 

 A colaborar no bo funcionamento do centro. 

 De perfeccionarse na súa profesión. 

 De respetar a tódolos membros da comunidade educativa. 

 De asistir ó seu traballo asidua e puntualmente, así como a todas as 

actividades escolares (claustros, avaliacións, reunión de ciclo ....), 

debendo xustificar o incumprimento. 

 Xustificará as faltas de atendendo á normativa vixente. 

 De tratar de forma equitativa e considerada a tódolos alumnos. 

 De mostrar, nas súas manifestacións e condutas, exemplaridade. 

 Velará polo boa convivencia entre tódolos integrantes da comunidade 

educativa, polo mantenemento da orde no centro e bo uso das 

instalacións de mesmo. 

 Formará parte do claustro e asistirá a cantas  reunións  sexan 

convocadas. 

 De gardar o debido segredo profesional con respeto á información que 

se coñeza, por razón de cargo, e que poida prexudicar a terceiros ou ser 

utilizada en beneficio propio. 

 De respetar os acordos tomados polos órganos colexiados cando estes 

están conforme ó dereito. 

 De cumprir e facer cumprir as normas de convivencia contidas no R.R.I. 

do centro. 

No caso de observar condutas contrarias a norma de convivencia por 

parte dalgún/s alumnos/as, procederá a amoestalo privadamente ou por 

escrito, dando contra o titor e ao Xefe de Estudios. No caso de condutas 

gravemente prexudiciais para o centro, informará inmediatamente ao Xefe de 

Estudios ou ao Director. 

 
3. ADCRIPCIÓN FUNCIONAL E TITORÍAS DO PROFESORADO. 

 

a) A adcripción do profesorado rexerase polo apartado 1, do capítulo V da 

orde de 22 de xullo de 1.997 ( de organización e funcionamento de 

centros de primaria). 

b) Os titores dos diferentes grupos terán un horario determinado a semana 

para atender os pais dos alumnos/as que o demanden previamente. Así 

mesmo o titor poderá solicitar una cita  cos  pais / responsables  dos 

alumnos sempre que o precise. 

c) O titor levará o control das faltas de asistencia e puntualidade do seu 

grupo, que notificará según figura no R.R.I. do centro o  Xefe  de 

Estudios, e requirirá dos pais a xustificación correspondente. 

d) Os titores terán as obrigas que figuran nos artigos 80 e 81 do Decreto 

374/1.996, do 21 de Outubro (Regulamento Orgánico dos centros de 

Primaria). 

e) Para o reparto de alumnado repetidor, a principios de curso reuniranse a 

xefatura de estudios e a Directora do Dpto. de Orientación cos titores 

implicados e determinarán como proceder tendo en conta as 

características de cada titoría e do alumnado afectado. 

f) No mes de setembro cando se realicen os listados dos diferentes cursos 
nos que coincidan co 1º curso do 2º ciclo de educación primaria levarase 
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a cabo unha mestura aleatoria de alumnos/as, co fin de: 

 

 Favorecer a adquisición de habilidades sociais. 

 Evitar os grupos pechados. 

 Favorecer o clima escolar, a tolerancia e a cooperación. 

 Evitar que os nenos/as se afagan a colaborar e traballar sempre cos 

mesmos compañeiros. 

 Axuda a impedir a marxinación dos neno/ass, así como os acosos e 

rechazos. 

 Evita  que  se  etiqueten  ós  alumnos/as  e  ós  cursos  por  parte  de 

diferentes membros da comunidade educativa. 

 

O procedemento será: 

• Grupo A: O alumnado impar dos listados do curso anterior. 

• Grupo B: O alumnado par dos listados do curso anterior. 

g) Sempre que sexa necesario se valorará a necesidade de cambio de grupo de 

calquera alumno/a previa avaliación do Dpto. de Orientación e coa 

intervención do Equipo de ciclo.Dito cambio tan so será considerado cando 

sesa por razóns ou necesidades didáctico-pedagóxicas así como de ámbito 

social. 

h) Cando que chegue un novo alumno incorporarase nos listados do grupo que 

lle corresponda por idade tratando de respetar o criterio do equilibrio numeral 

dos grupos. Tamén terase en conta si no aula xa está integrado algún 

alumno/a motorico ou con n.e.e moi significativas. 

i) No mes de setembro cando se realicen os listados dos diferentes cursos nos 

que coincidan co 1º curso do 1º ciclo de educación primaria levarase a cabo 

unha mestura aleatoria de alumnos/as, co fin de: 

 Favorecer a adquisición de habilidades sociais. 

 Evitar os grupos pechados. 

 Favorecer o clima escolar, a tolerancia e a cooperación. 

 Evitar que os nenos/as se afagan a colaborar e traballar sempre 

cos mesmos compañeiros. 

 Axuda a impedir a marxinación dos neno/as, así como os acosos 

e rechazos. 
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 Evita que se etiqueten ós alumnos/as e ós cursos por parte de 

diferentes membros da comunidade educativa. 

 

O procedemento será: 

• Grupo A: O alumnado impar dos listados do curso anterior 

(30 de xuño). 

• Grupo B: O alumnado par dos listados do curso anterior 
(30 de xuño). 

 

 

4. LICENZAS. 
 

- Terase en conta todo o establecido pola lexislación vixente para este 

apartado. 

 

4.1. BAIXAS MÉDICAS OFICIAIS. 
 

Cando un profesor sufra unha enfermidade que precise unha baixa 

médica oficial seguirase o proceso establecido pola Administración para estes 

casos: o antes posible presentar no centro o impreso de baixa e cubrir tamén a 

instancia-solicitude de licenza por enfermidade, que  debe  asina-lo  director. 

Será importante non esquecer ningún dato. 

O centro encárgase de tramitala baixa. 

Dous días antes de rematar a baixa o profesor poñerase en contacto co 

centro para comunicar a continuidade de baixa ou a súa incorporación. 

Se a baixa continuase debe seguir o mesmo proceso que para a primeira 

solicitude, é dicir, baixa médico oficial e instancia - solicitude, e se é 

incorporación ó centro debe cubrir o impreso de incorporación que  tamén 

asinará o Director e tramitará o Centro. 

 

4.2. INDISPOSICIÓNS. 
 

O profesor que padeza unha indisposición que lle impida asistir as 

súas actividades docentes avisará no centro o antes posible, ao Xefe de 

Estudios preferiblemente co fin de posibilitar unha adecuada planificación das 

substitucións que sexan precisas. Deberase comunicar antes do comezo da 

actividade diaria. 

O incorporarse cubrirá a pertinente xustificación. 

 

4.3. OUTROS MOTIVOS. 
 

O profesor que teña que faltar por calquera outro motivo solicitarao ó 

Director e cubrirá a correspondente solicitude. 

Neste caso, como é previsible, debe deixar organizado o traballo da aula 

para os compañeiros que vaian a substituílo. 

Será recomendable que sempre que se poida se xustifiquen as faltas con 

algún tipo de documento por sinxelo que sexa. 
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4.4. CONTROL DA PUNTUALIDADE E ASISTENCIA. 
 

A puntualidade e a asistencia do profesorado ás clases e demais 

actividades do centro serán seguidas diariamente polo Xefe de Estudios 

conforme o establecido no artigo 34 a/ do Regulamento Orgánico das Escolas 

de Ed. Infantil. e dos colexios de Ed. Primaria. Deixarase sempre constancia 

documental si a lugar. O rexistro das faltas de asistencia e puntualidade do 

profesorado do centro farase no correspondente libro rexistro con páxinas 

seladas e numeradas co obxeto de que non sexa posible modificar o que nel se 

consigne. 

A totalidade das incidencias asentadas no libro rexistro resumiranse no 

parte mensual. Unha copia del será exposta na sala de profesores os tres 

primeiros días de cada mes. Dito documento será enviado á Inspección 

Educativa, antes de día 5 do mes. As solicitudes ou xustificantes de faltas 

arquivaranse no centro a disposición da Inspección Educativa. 

As horas non lectivas de dedicación ao centro serán computadas 

mensualmente polo Director. 
 

 

 

5. SUBSTITUCIÓNS. 
 

No caso de ausencia dun profesor, os profesores de garda encargaranse 

do grupo/s de alumnos que estea sen profesor. 

No caso de coincidencia de varios profesores ausentes comezarase a 

cubrir empezando polos grupos de menor idade. Cando haxa máis grupos para 

cubrir que profesores de garda, estes poderán facerse cargo de dous grupos de 

ed. primaria con actividades no patio, salón de actos ou biblioteca 

O comezar a xornada, sempre que a ausencia sexa comunicada con 

antelación, o Xefe de Estudios terá exposto no taboleiro designado a tal efecto 

o plan diario de substitucións. Polo que tódalas persoas con horas libres de 

docencia deberán comprobar se teñen substitucións que realizar. 

O profesorado sen docencia directa estará nos lugares indicados ó efecto 

o principio de curso. 
 

6. PROFESORADO DE BIBLIOTECA. 
 

 Permanecerá na biblioteca as horas que teña asignadas no horario 

gardando a máxima puntualidade. 

 Encargarase de manter a orde e de que se permaneza en silencio. 

 Levará o préstamo ou consulta do fondo cubrindo os documentos usados 

a tal efecto. 

 Controlará e informará a os mestres titores no caso de algunha demora 

ou problemática co tema dos préstamos e dos prazos para as 

devolucións, por parte dos alumnos/as. 

 

7. APOIOS E GARDAS. 
 

Na programación xeral anual figurará o “horario de gardas”(lectivas, 

recreos e actividades extraescolares) confeccionado polo  Xefe  de  Estudios, 

para os diferentes cursos. 
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8. NORMAS XERAIS DE ACTUACIÓN. 
 

a) O uso das linguas oficiais da nosa comunidade no ámbito educativo está 

recollido no plan de normalización lingüística do Centro. 

b) Sempre que aconteza un incidente de disciplina que o titor considere de 

especial significación , cubrirá e pasará o Xefe de Estudios un informe 

relatando os feitos.Posteriormente se determinará a gravidade do 

asunto e a necesidade de tomar as medidas oportunas. 

c) Sempre que se produza un atraso na recollida dos alumnos/as a hora 

das saídas, o titor intentará, por tódolos medios posibles, localizar á 

familia, agardando ata a chegada da mesma ata o horario de peche 

oficial do Centro momento en que o alumno quedará baixo a 

responsabilidade do equipo directivo que senón localiza a familia poderá 

deixar o alumno coa Policía Municipal . 

d) A recollida dun neno/a pequeno poderala realizar un irmá maior sempre 

que a familia pai,nai) deran , previamente, a autorización , por escrito. 

e) Os casos de absentismo escolar que se detecten por parte dos titores 

poñeranse en coñecemento do Dpto de orientación e a xefatura de 

estudos para proceder a convoca-la familia , primeiro oralmente e 
despois se é preciso por escrito, para darlle audiencia , e determinar as 
posturas a adoptar. 

f) As saídas das clases dos alumnos/as( en hora de recreo ou de saída de 

fin de xornada), estará vixiada e controlada polo profesor que nese 

momento estea o cargo do grupo clase. 

g) Queda prohibido a todo o alumnado a asistencia as clases con xogos, 

materiais, e cousas que non estean relacionadas coa actividade 

docente. Si alguén trae algo non necesario será o seu responsable 

mentres permaneza no centro 

h) Os alumnos que deban realizar algunha tarefa durante os recreos 

quedarán baixo a vixiancia do profesor. Nunca nos corredores. 

i) As datas das xuntas de avaliación quedarán aprobadas na primeira 

reunión da CCP de cada trimestre 

j) Os titores comunicarán ao resto do profesorado que traballa cos seus 

alumnos as informacións importantes  sobre  casos  de  custodias, 

alerxias, etc. 

k) O alumnado e profesorado non poderá concluír a actividade docente ata 

o remate do sinal acústico – música, coa excepción do alumnado de 

infantil que poderá comezar a saír cinco minutos antes. 

l) Ao finaliza-lo mes deberase de facer entrega a xefatura de estudios das 

actas de reunión das diferentes comisións de Coordinación Docente. 
m) Procurarase levar a cabo cando menos un simulacro de evacuación no 

curso seguindo as indicacións e propostas incluídas no Plan de 

Autoprotección do Centro. Neste senso cada titor procurará traballa-la 

sensibilización e concienciación do seu alumnado pola temática. 

n) Tódolos cursos organizarase dende dirección unha xornada de portas 

abertas que coincidirá cos períodos de reserva de prazas escolares,  

(marzo), así como dunhas xornadas de orientación coa visita ó instituto 

adscrito do alumnado de 6º curso.(maio). 

o) Na última semana do mes de xuño procederase a levar a cabo unha 
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reunión do profesorado de educación infantil de tres anos coas familias 

que incorporen nenos/as desa idade para o curso seguinte. Dita reunión 

farase nos termos marcados no documento do período de adaptación 

infantil. 

p) Ante calquera tipo de accidente escolar e trala valoración da gravidade 

do mesmo, o titor/a tratará  de poñerse en contacto coa  familia do 

accidentado a maior brevidade posible. Sempre que a comunicación 

non se poida establecer e se fora necesario o acompañamento a un 

centro de saúde, o titor/a collerá do expediente do alumno/a unha copia 

da cartilla e avisará a un taxi para proceder ao traslado. A xefatura de 

estudios arbitrará as medidas oportunas para que a aula quede atendida 

e para buscar un acompañamento o/a titor/a ata o centro sanitario.O 

custo do taxi correrá a cargo dos presupostos do centro. 

q) Os titores darán a coñecer na primeira reunión de aula de principios de 

curso a tódalas familias a existencia do protocolo de intervención de 
alerxias alimenticias.(Plan de Autoprotección) Será a familia quen 

valore  a  necesidade  de  cumprimentalo  e  realizalo  ou  non. Asemade 

nesta reunión tamén se dará a coñecer o procedemento ante casos de 

patria potestade compartida e garda custodia. 

r) Na primeira reunión de ciclo os coordinadores coa axuda dos demais 

titores presentarán o plan de acollida de ciclo ao novo profesorado. 

Ademais o Equipo Directivo e a Directora do Dpto. de Orientación tamén 

farán o mesmo na parte que lles corresponde, segundo temos 

establecido en dito documento. 

s) No caso de que un docente necesite, excepcionalmente, expulsar a un 

alumno do aula, nunca o fará ao corredor senón seguindo a seguinte 

orde: 1º. Levalo a outra aula, 2º Chamar ao profesorado de garda para 

que se faga cargo, e 3º Levalo ante a xefatura de estudos. 

t) Cada titor/a que non continúe no centro o seguinte curso deberá deixar 

elaborados e cubertos os informes dos seus alumnos. O resto de 
titores cubrirán os informes de final de ciclo e de etapa, sempre a través 

de XADE. 
u) O procedemento ante calquera incidente de falta á normal convivencia 

no centro así como ante un accidente significativo dalgún alumno/a 

conlevará o emprego dos modelos de documentos que existen no centro 

a tal efecto (parte de falta e parte de accidente). Ditos documentos 

serán formalizados polo profesorado correspondente e entregados a 

xefatura de estudios. 

v) Tendo en conta os horarios de apertura do centro e a chegada do 

transporte escolar  o persoal coidador deberá estar as 8:45 para realizar 

a recepción do alumnado que emprega este servizo. Asemade acompañará 

a dito transporte ó mesmo alumnado nos  horarios  de saída. 

w) Para facilitar o acceso ó centro as postas exteriores abriranse 10 min. 

antes do inicio do período lectivo de mañá e do inicio das actividades 

extraescolares de tarde e pecharanse 10 min. despois do remate da 

última actividade tanto lectiva, en horario de mañá, como extraescolar, 

en horario de tarde. 

x) Os pais/nais ou titores do alumnado menores de 8 anos, que non asista 

a actividade de comedor, terán a obriga de recoller os seus fillos/as ás 

14:00 h, horario oficial de saída. Aqueles que non poidan facelo ou 

consideren que o seu fillo/a xa ten madurez suficiente para voltar só 
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para a casa deberán firmar o seu consentimento perante a dirección do 

centro. 

y) Na primeira reunión da CCP do curso se aprobarán as datas das reunións 

coas familias dos diferentes niveis. Evitarase a coincidencia para garantir 

a asistencia das familias con máis dun fillo. 

z) Ningún alumno/a poderá quedar sen a presenza dun profesor na súa 

aula nos tempos de lecer e/ou  recreos. 

aa) Queda totalmente prohibido fumar dentro do recinto escolar. 

bb) No mes de xuño ou setembro convocarase ás familias do 
alumnado de Educación Infantil de 5 anos para unha  reunión preparatoria 

para o paso ao 1º curso de educación primaria. Na mesma incidirase nos 
cambios que se orixinan e como analizar e irse adaptando o sistema de 
educación primario. Na reunión estarán presentes: m e s t r e  

implicado, xefatura de estudos e xefa do Dpto de Orientación. 
 

 

9. SAÍDAS E VISITAS EDUCATIVAS. 
 

a) Sempre que algún titor solicite realizar algunha actividade no entorno do 

centro , como actividade complementaria, si nada o impide, o director 

poderá autoriza-la. 

b) Sempre que se produza unha saída do centro para unha actividade 

complementaria , procederase da seguinte maneira: 

Nas aulas que haxa algún neno motorico integrado, acompañará , a ese 

grupo un profesor/a de Audición e Linguaxe e unha coidadora.Se hai máis 

dun caso irán dúas. 

Tratarase sempre de que en cada saída vaia algún acompañamento 

docente do centro para unha mellor atención e organización 

Poderase contar coa colaboración do alumnado de prácticas  que  estea  no 

centro nese momento. 

Nos desprazamentos de alumnado motorico irá unha coidadora. 

Nas saídas de Ed. Infantil poderase contar coa asistencia e  axuda  das 

familias ou a través do ANPA. 

c) A recollida dos cartos para as saídas as realizarán os titores unha vez 

durante o curso. Logo entregarán á dirección o sobre cos cartos 

especificando curso e cantidade. 

d) O alumnado que non participe nalgunha saída prevista, e sempre por 

causas xustificadas, quedará nun curso de nivel inferior ou superior ao 

del. 

e) A principios de curso, e tras coñecer as propostas de saídas 

extraescolares, farase un calendario-programación das mesmas, 

partindo das peticións dos ciclos e tendo en conta as de índole fixa. Na 

confección do mesmo participará o equipo de actividades extraescolares 

formalmente establecido así como a xefatura de estudios. Dito 

calendario será exposto no taboleiro da sala de profesores para xeral 

coñecemento do mesmo. 
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10. NORMAS XERAIS PARA O SERVIZO DE COMEDOR. 
 

 

CAPÍTULO I. DOS ALUMNOS: 

 

 

1. Poden acollerse ó servizo de comedor tódolos alumnos 

matriculados no centro que asi o soliciten. Os criterios de admisión será 

os seguintes: 
 

 

- 1º usuarios fixos ( comen todolos días) 

- 2º usuarios fixos descontinuos ( comen algúns días da semana 

fixos) 

- 3º usuarios esporádicos ( comen cando lles faga falta) 

- 4º No mes de xuño establecerase un prazo para as inscricións 

onde a orde de entrada das mesmas será tida en conta pero 

respetando os criterios anteriores. 

2. Os alumnos que se acollan ó servizo comprométense a 

abonar nos prazos establecidos as cuotas estipuladas; o non 

abonamento das mesmas suporá a perda de disfrute do servizo. 
 

3. Cando un alumno non asista o colexio, ben por causa 

xustificada o sen xustificar ese día ou días non poderá disfrutar do 

servizo do comedor. 
 

4. Os alumnos ateranse as normas establecidas para o bo 

funcionamento do comedor. 
 

5. O horario de permaneza no centro dos alumnos que se 

acollan o servizo será de 14 a 16 h. 
 

6. No tempo que dure o servizo de comedor os alumnos 

estarán baixo a tutela dos coidadores de comedor que serán os seus 

responsables. 
 

7. Os alumnos que disfruten do servizo de comedor poderán 

utilizar, según o criterio dos monitores, os servizos propios do comedor, 

o salón de actos e o patio de recreo, e sempre baixo a vixiancia dun 

coidador. 
 

8. Os alumnos non poderán andar polo resto das dependencias 

do colexio. 
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CAPÍTULO II.  DO COMPORTAMENTO DENTRO DO COMEDOR. 
 

 

 

Aseo e hixiene persoal 
 

No  ámbito  do  comedor,  as medidas de aseo e hixiene deben 

ser asumidas por tódolos usuarios: 
 

As normas básicas serán: 
 

1. Coidar a hixiene persoal. 
 

2. Lava-las mans antes de cada comida. 
 

3. Coida-lo aspecto externo, debemos ir correctamente peiteados 

e vestidos. 
 

4. Lava-las mans e cepilla-los dentes ó remata-la comida. 
 

 

 

 

CAPÍTULO III. NORMAS DE COMPORTAMENTO NA SALA DO 

COMEDOR. 
 

 

 

1. Os alumnos seguirán sempre as indicacións do persoal que 

atende ó comedor. 
 

2. Tratarán co debido respecto a todo o persoal do comedor. 
 

3. As conversas faranse en voz baixa co fin de non molestar 

os demais. 
 

4. Non  se  levantarán  da  mesa  ata  que  todos  rematen,  ou 

cando lle lo indique o monitor. 
 

5. No comedor non se pode  xogar. 
 

6. Non se manipularán os alimentos coas mans. 
 

7. Non se tirará nada ao chan e o comedor manterase limpo. 
 

8. As sobras da comida, as pelas das froitas e os anacos de 

pan sobrantes recolléranse no prato e nunca enriba da mesa. 
 

9. Non se empregarán como xoguetes os utensilios que se 

empregan para comer. 
 

10. Na mesa o alumnado deberá observar normas básicas de 

educación entorno á mesa como por exemplo: 
 

- non falar coa boca chea. 
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- non beber ata tragar a comida. 
 

- sentarse correctamente. 
 

- limpar a boca e as mans coa servilleta. 
 

- non protestar pola comida e comer todo tipo de alimentos. 
 

- levantar a man para reclamar a atención directa dos monitores. 
 

- Utilizar correctamente os cubertos e nunca levar o coitelo a boca. 
 

- Antes de beber deben limpar os beizos co pano de mesa. 
 

- O pan individual non debe cortarse co coitelo para iso empegaráse a 

man. 
 

- O rematar de comer colocarán ordeadamente os cubertos no prato. 
 

11. Os monitores observarán e animarán o cumprimento destas 

normas. 

 
 

CAPÍTULO IV. COMPORTAMENTO NO TEMPO DE DESCANSO 

E RECREO. 
 

 

 

1. O remata-la comida o alumnado acompañado dos monitores 

irán os espazos indicados para o descanso e  lecer. 
 

2. O  alumnado  atenderá  e  repetará  en  todo  momento  as 

indicacións dos monitores. 
 

3. Os monitores indicarán ao alumnado os espazos a utilizar 
dependendo da climatoloxía.e da actividade que se realice. 

 

4. Cando o tempo sexa desapacible utilizarase 

preferentemente o salón de actos e o patio cuberto. 
 

5. O  alumnado  coidará  o  material  e  as  dependencias  do 

centro. 
 

 

 

 

CAPÍTULO V. DEBERES DOS USUARIOS. 

 

 

 

1. Seguir sempre  as indicacións dos monitores. 
 

2. Mostrar  o  debido  respecto  e  consideración  con  todo  o 

persoal do comedor. 
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3. Respectarán a tódolos seus compañeiros. 
 

4. Coidar , respectar e utilizar correctamente os bens mobles e 

as instalacións do comedor e das restantes dependencias do centro. 
 

5. Respeta-los  enseres  dos  demais  membros  usuarios  do 

comedor. 
 

6. Realizar  os  pagos  correspondentes  dentro  dos  períodos 

establecidos. 
 

7. Respectar e aceptar todo o proposto neste documento. 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

 

 

As faltas ó establecido nos capítulos anteriores  consideraranse  como 

faltas leves, graves ou moi graves. 
 

 

Faltas leves: 

 

Considéranse faltas leves: 
 

Todas aquelas faltas de respecto ou mala conduta, que non sexan o 

suficientemente importantes como para considerarse falta grave, pero  que 

deben terse en conta. 
 

- A reiteración de 3 faltas leves considerarase unha falta grave. 

- A  corrección de  faltas leves  realizarase  polo  monitor do  comedor e 
farase no momento que teña ocorrido. 

- Apercibimento ao alumno de xeito privado. 

- Se a falta cometeuna contra un compañeiro deberá pedirlle desculpas. 
- A reiteración nas faltas leves que conleven falta grave  comunicaranse á 

Dirección do Centro. 
 

 

Faltas graves: 

 

Considérense faltas graves: 
 

1. Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa grave contra os 

membros do comedor. Tanto usuarios coma persoal encargado do 
mesmo. 

2. A reiteración de condutas contrarias as normas establecidas 

para o bo funcionamento do comedor, nun período de tempo. 
3. A agresión ou discriminación grave, física ou moral contra os 

demais usuarios e monitores do comedor. 
 

4. Os danos graves causados polo uso indebido, de xeito 

intencionado, nas instalacións, bens do comedor, así coma de calquera 
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dependencia do Centro. 

5. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 

desenvolvemento das actividades do comedor. 

6. As actuacións prexudiciais para a saúde ou a integridade 

persoal dos usuarios e responsables do comedor. 

7. Incumprimento das sancións impostas. 
 

 

Sancións das faltas graves: 

 

As faltas graves corrixiranse: 
 

Realizando  tarefas  que  contribúan  a  mellorar  o  desenvolvemento  do 

comedor. 

Reparación dos danos ocasionados. 
Suspensión  do  dereito  de  aistencia  ó  comedor  por  un  período  non 

superior os 3 días. 

Consideracións a ter en conta no momento de establece-las sancións. 
 

Atenuantes: 
 

1. Recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta. 

2. Falta de intencionalidade. 
3. A idade do neno. 

 

Agravantes: 
 

1. A reiteración dun tipo de conduta. 
2. O non recoñecemento de se-lo autor das mesmas. 

 

Non se imporán sancións contrarias a dignidade física ou a dignidade 

moral do usuario. 

Respectarase a proporcionalidade entre a falta e a sanción aplicada: 

Terase en conta a idade do alumno. 

Teranse  en  conta  as  circunstancias  familiares  persoais,  e  sociais  do 

alumno. 

 

 

Faltas moi graves: 
 

Consideraranse faltas moi graves: 
 

Todas aquelas accións que poidan poñer en perigo a integridade física 

doutros usuarios. 

A reiteración nun determinado período de faltas graves. 

As faltas moi graves poden levar como sanción a exclusión definitiva 

como usuario do comedor. 
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Sancións de faltas graves ou moi graves: 
 

A imposición dunha sanción por falta grave corresponderalle á Dirección 

unha vez informado o Observatorio de Convivencia. As faltas graves 

comunicaranse tamén ao ANPA e a empresa concesionaria do comedor. 

As faltas graves comunicaranse por escrito ós pais ou titores legais do 

alumno. 

As faltas moi graves serán sancionadas polo consello Escolar, previa 

instrución do expediente correspondente. 

Mentres dure o proceso de instrución o Director de Centro xunto cos 

responsables do comedor e a ANPA poderán adoptar as medidas provisionais 

para o bo funcionamento do servizo. 
 

 

Procedemento sancionador. 
 

 

Iniciarase o expediente sancionador por acordo da Dirección do Centro, a 

ANPA e a responsable do comedor. 

Por proposta do Observatorio de Convivencia, será o Consello Escolar 

quen dite a medida sancionadora. 

O órgano instrutor será o designado polo Consello Escolar e nel 

figurarán sempre un pai e un profesor. 

O Consello Escolar designará de entre os seus membros o instrutor do 

proceso. 

A instrución do proceso expedientario comunicaráselle ós pais ou 

representantes legais do alumno usuario do comedor. 

O instrutor designado polo Consello Escolar poderá se recusado por: 

Os pais ou representantes legais do menor ante o Consello Escolar. 

Cando a conduta do instrutor ou as súas manifestacións poidan 

supoñer falta de obxectividade na instrución do expediente. 

O prazo de incoación do expediente non será superior os 10 días dende 

que se tivo coñecemento dos feitos sancionabels. 

No trámite de audiencia o usuario e os pais ou titores legais 

comunicaránselle as condutas que se lle imputan asi coma as medidas de 

corrección que se propoñen por parte do Consello Escolar. 

O prazo de instrucións non deberá ser superior a 8 días hábiles. 
A resolución por parte do Consello Escolar farase nun prazo máximo dun 

mes dende o momento da iniciación do expediente. 

As sancións prescribirán ó finaliza-lo curso escolar. 

 

 

 

CAPÍTULO VII, DOS MONITORES. 
 

Os monitores do comedor serán nomeados pola empresa contratante do 
catering e deberán reuni-los requisitos e titulación esixidas pola normativa vixente. 

Serán os responsables dos alumnos durante o horario que se preste o 

servizo. 
Vixiarán en todo momento que se cumpra o estipulado neste regulamento. 

Terán especial coidado no referente a sanción de faltas, e nunca, baixo ningún 
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motivo, aplicarán castigos físicos, nin ningún outro que supoña vexación moral ou 
discriminación ós usuarios. 

Animarán aos usuarios a comer os diferentes alimentos reforzando as 

condutas positivas e reconducindo as negativas. 
Vixiarán ao alumnado usuario e coidarán deles dende que abandonen o 

comedor ata que sexan recollidos polos seus pais ou titores. 

Insistirán cos pais para que sexan puntuais á hora da recollida dos seus 
fillos. 

Levarán a diario un rexistro de incidencias do comedor, asistencia, faltas 

ou calquera outra se a houbera. 
Terán especial coidado para detectar as posibles alerxias que poidan 

presentar os usuarios e comunicaranllo de forma inmediata o responsable do 

catering. 

 
 

 

CAPÍTULO VIII . RELACIÓNS CO CENTRO: 

 

 

 

A empresa responsable do catering deberá enviarlle á Dirección  do 

Centro a relación nominal das persoas adultas que se encarguen do servizo de 

comedor. 

Tamén enviará a relación de menús, ben semanal ou mensualmente, do 

servizo que se sirve no comedor do Centro. 

O ANPA enviará á dirección do Centro a relación de alumnos comensais 

na que figure o nome e apelidos, dirección, teléfono, idade, curso, nome e 

apelidos dos pais ou titores, se presenta algún tipo de alerxia alimentaria, 

intolerancia a algún tipo de alimentos, ou algunha enfermidade 

crónica,(asma, diabetes, celiaquía, etc.). 

A responsable dos monitores estarán en contacto co Director do Centro 

e comunicaranlle calquera incidencia salientábel que ocorra no comedor, así 

mesmo servirá, xunto co ANPA, de canle de comunicación entre a empresa 

que suministra o cátering e a Dirección do Centro. 

Ao comezo do curso a Dirección xunto cun representante do ANPA 

manterá unha reunión informativa cos monitores responsables do servizo. 
 

 

 

 

CAPÍTULO IX, RELACIÓNS COA AMPA. 
 

 

 

 

Un representante da AMPA, debe estar presente nas reunións que se 

celebran entre a Dirección do Centro e o responsable do comedor. 

A AMPA servirá de canle de comunicación coa dirección do Centro e a 

Federación de AMPAS de Centros Públicos. 
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O representante da AMPA no Consello Escolar formará parte da comisión 

de disciplina que se constituirá no seo do mesmo para actuar na toma de 

decisións. 

A AMPA facilitará ao Centro a documentación que para o funcionamento 

do comedor lle sexa facilitada tanto pola Federación de AMPA como pola 

empresa concesionaria do servizo. 

 

 

 

CAPÍTULO X, DOS LOCALES PARA Ó USO DO COMEDOR. 
 

 

 

 

O Centro, unha vez que o Consello Escolar aprobe o funcionamento do 

comedor no Centro, facilitaralle a AMPA un local axeitado para prestar ese 

servizo. 

O Centro facilitará, dentro das súas posiblidades, as mesas e cadeiras 

necesarias para o funcionamento do servizo. 

A empresa adxudicataria do servizo proporcionará: 

O menaxe necesario. 

As máquinas necesarias. (lavalouzas, etc). 
 

O material necesario para a conservación e hixiene do local. 

A limpeza do mesmo. 

A empresa comprométese a cumprir coas normas de hixiene esixidas 

para o funcionamento dun servizo deste tipo. 

 

CAPÍTULO XI. NORMAS E FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

O presente documento recolle as normas que regulan o funcionamento das actividades 
extraescolares organizadas pola APA Parque de Belona; ditas normas foron elaboradas e 
aprobadas pola Xunta Directiva, seguindo o recollido no art. 6 da lei 4/2011 e no decreto 
8/2015. 

As actividades extraescolares organizadas pola APA son actividades de 
carácter lúdico- formativo que pretenden cubrir un espazo de ocio 
necesario no proceso de aprendizaxe dos alumnos e desenvólvense fóra 
do horario escolar. A realización destas actividades pretende contribuír á 

conciliación da vida familiar  e laboral das familias,  pero ten  como 
obxectivo prioritario servir de complemento á formación que reciben os 
nosos fillos no colexio. 

1.-A inscrición a calquera actividade extraescolar supón aceptar e respectar 

as normas. 

2.- Os pais teñen o deber de aboar puntualmente as cuotas. Non estar ao 

corrente do pago, con un mes de retraso, será motivo de baixa do/a  

alumno/a na actividade. 

3.-O aboamento das actividades que se realizan mensualmente deberá 
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efectuarse na primeira semana de cada mes. 

4.-As baixas en cada actividade deberán comunicarse por escrito antes do 20 

de cada mes (efectivas para o mes seguinte). 

5.- A NON asistencia á actividade por parte do/a alumno/a, sen comunicar 

a baixa, non implica a exención do pago do recibo. 

6.- Débese respectar tanto á persoa responsable da actividade como aos 
compañeiros. Se algún alumno altera o ritmo normal da clase, de forma 
grave e reiterada (pelexas, insultos, ameazas, faltas de respecto, 

interrupcións do desenvolvemento da actividade, etc..), a APA resérvase 
o dereito de aplicar as medidas correspondentes. 

7.- Rogamos puntualidade tanto na chegada como na recollida dos nenos á 

actividade elixida e paciencia á hora da saída e entrega dos alumnos. 

8.-Os monitores das actividades extraescolares non son responsables dos 
efectos persoais de cada alumno (chaquetas, bufandas, mochilas…). Os 

monitores estarán especialmente pendentes dos máis pequenos 
(infantil), pero  en ningún caso serán responsables da perda ou 

esquecemento de algún obxecto por parte do alumno. 

 
Calquera dúbida, comentario, queixa ou reclamación deberá dirixirse por escrito á APA. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 
 

 

 

O estipulado neste regulamento é de obrigado cumprimento para tódalas 

entidades ou persoas nomeadas no mesmo. 

O presente regulamento, que figurará como anexo no regulamento de 

Réxime Interno do Centro,  poderá ser modificado por: 

 

1. Se así o esixiran novas disposicións sobre regulamento de 

comedores. 
 

2. A petición dalgunha das partes sempre que así o decida o 

Consello Escolar do Centro. 
 

Este regulamento deberá aprobarse no Consello Escolar e se lle facilitará 

unha copia do mesmo á empresa adxudicataria, ao encargado do comedor e a 

ANPA. 

11. USO E EMPREGO DAS INSTALACIÓNS NAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 

 

 

Segundo se especifica no Decreto 374/1996, dos centros de Educ. 

Infantil e Primaria, no seu Título VI, o Decreto 7/1999 dos C.P.I, no seu 

título V, así como na Orde do 27 de xullo de 1997, no seu cap..I, VII, e VIII e 

na Orde do 3 de outubro do 2000, que regulan o uso e emprego das 
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instalacións nos centros escolares de Educación Infantil e Primaria, así como 

as instrucións  que regulan a organización e funcionamento destes centros, as 

asociacións de pais terán o dereito a utilizar as instalacións do centro nos 

termos que determine o Consello Escolar, sempre tendo en conta que nunca se 

poderán utilizar aquelas partes das instalacións reservadas ás  tarefas 

organizativas e xurídico- administrativas do profesorado, ou aquelas outras 

que, polas súas específicas condicións, non aconsellen o seu uso por terceiros. 

Así pois este consello escolar determina que: 

1.- Autorizar a utilización das citadas instalacións en días lectivos, en horario 

de 16:00 a 22:00 horas. Neste espazo de tempo a permanencia do 

profesorado de garda será entre as 16:00 horas ata as 18:00 horas. 

As actividades organizadas polo ANPA máis alá deste horario quedarán baixo a 

supervisión e responsabilidade do propio ANPA. O resto de  entidades  que 

utilicen as instalacións do Centro con permiso do Consello escolar o  farán 

sempre baixo a súa responsabilidade e cumprindo as normas de coidado e 

respeto das instalacións. 

A conserxe facilitará a apertura para ditas actividades 10 min antes do inicio 

das mesmas. 

2.- En casos especiais o uso poderase extender aos fins de semana e períodos 

vacaconais sempre e cando a actividade a realizar estea relacionada co 

alumnado, membros da comunidade educativa ou entidades de carácter veciñal 

e para desenrolo de actividades sociais. En calquera caso terá que contar coa 

aprobación do consello escolar. O responsable da actividade será o 

organizador da mesma. 

3.- O peche do recinto escolar levarase a cabo 10 min. despois do remate das 

últimas actividades extraescolares. A tal efecto a dirección do centro  fai 

entrega ó APA e ao resto de entidades dun xogo de chaves das portas 

exteriores do recinto do Centro así como da porta exterior do ximnasio. 

4.- Para as actividades organizadas pola ANPA dentro do recinto escolar serán 

de aplicación xeral, como normas de convivencia, as dispostas neste RRI. 

5.- Para as actividades organizadas por entidades que non pertencen ao Centro 

a responsabilidade de organización e desenvolvemento da mesma queda en 

mans destas entidades que asumiran a reparación de todos os desperfectos 

derivados do mal uso das instalacións, reservándose o Consello Escolar a 
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posibilidade de anular o permiso de uso das mesmas. 

 
A Coruña, 14 outubro de 2015. 


