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1.- REFERENCIAS LEXISLATIVAS 

Este regulamento expresa a nosa autonomía (art. 120 LOE), e define o noso 
modelo de xestión organizativa, participación e funcionamento. É de obrigado 
cumprimento por parte de todos os membros da comunidade educativa (profesores, pais 
e alumnos)  
 
Disposicións legais que regulan este ámbito: Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, 
reguladora do Dereito á Educación. 
– Lei Orgánica 2/2006, de 3 de  maio, de Educación. 
– Decreto 85/2007, de 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego 

da Convivencia Escolar. 
– Decreto 374/1996, de 17 de outubro. Regulamento Orgánico das escolas de 

Educación Infantil e dos  colexios de Educación Primaria. 
– Orde de 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, dos colexios de 
Educación Primaria e dos colexios de Educación Infantil e Primaria dependentes da 
Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria. 
Os órganos de goberno do centro velarán por que as actividades deste se 

desenvolvan de acordo cos principios e valores da Constitución, pola efectiva 
realización dos fins da educación, establecidos nas leis e nas disposicións vixentes, e 
pola calidade do ensino. 
 

Ademais, os órganos de goberno dos centro garantirán, no ámbito da súa 
competencia, o exercicio dos dereitos recoñecidos aos alumnos, profesores, pais de 
alumnos e persoal de administración e servizos, e velarán polo cumprimento dos 
deberes correspondentes. Así mesmo, favorecerán a participación efectiva de todos os 
membros da comunidade educativa na vida do centro. 
 
Para a xestión do centro existen dous tipos de órganos de goberno: 

1. Órganos unipersoais: Director, Xefe de Estudos e Secretario. 
2. Órganos colexiados: Claustro de Profesores e Consello Escolar 
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2.- MODELO DE XESTIÓN INSTITUCIONAL 

2.1 ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO 

ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO 
EQUIPO DIRECTIVO: FUNCIÓNS 

Informar á comunidade educativa da lexislación vixente pola que se rixe o Centro. 
Actuar como axentes dinamizadores dos órganos colexiados de goberno. 
Favorecer un clima de colaboración e compañeirismo entre o profesorado. 
Apoiar e facilitar a realización de actividades extraescolares e complementarias promovidas 
tanto pola ANPA coma dende o propio centro. 
Impulsar a participación das familias na actividade do centro. 
Amosarse receptivos ás suxestións dos sectores que compoñen a comunidade educativa. 
Dar a coñecer as Normas de Organización e Funcionamento entre todos os sectores da 
comunidade educativa. 
Informar a comunidade educativa das actualizacións en materia lexislativa, boletíns, 
publicacións, e outras que poidan ser do seu interese. 
Controlar o axeitado funcionamento do servizo de transporte escolar. 
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As recollidas no artigo 132, Capítulo IV da LOE 
Exerce a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro e é o máximo responsable da 
xestión do mesmo ante o seu propietario ( a Administración). 
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As recollidas no artigo 131, Capítulo IV da LOE 
 
 É o encargado de coordinar a execución das actividades de carácter académico e de 
orientación de profesores e alumnos, en relación con este Proxecto Educativo, os 
Proxectos Curriculares e a Programación Xeral Anual; velar polo orde, disciplina e 
rendimento pedagóxico dos alumnos; confeccionar horarios, etc. 
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 As recollidas no artigo 131, Capítulo IV, da LOE 

 
É o responsable da custodia burocrática do centro, actúa como secretario dos órganos 
colexiados de goberno levantando acta das súas sesións, e mantén actualizado o 
inventario xeral. 
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2.2 ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 

ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 
 COMPETENCIA TEMPORALIZACIÓN 
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Reparto de cursos, titorías e aulas. 
Adscricións de equipos de traballo. 
Planificación anual da hora da Adicación 
Exclusiva. 
Elaboración dun calendario de 
actividades complementarias. 
Estudo do presuposto de gastos de 
funcionamento. 
Informar ao equipo directivo das 
propostas para a elaboración da 
programación xeral anual para a súa 
aprobación polo Consello Escolar. 
Informacións diversas sobre circulares 
que cheguen ao Centro e que se 
consideren de interese para o bo 
funcionamento do mesmo. 
Revisión do PEC. 
Aprobar a Planificación Xeral das sesións 
de Avaliación. 
 

O  Claustro  de  Profesores  reunirase    en  
sesión ordinaria a lo menos unha vez 
por trimestre e sempre que o convoque 
o seu presidente ou o solicite un tercio 
polo menos, dos seus membros. Neste 
último caso, o presidente realizará a 
convocatoria no prazo máximo  de  20  
días  a contar dende  o  seguinte  día  a  
aquel no  que  se  presente  a  petición.  A  
sesión celebrarase como máximo no 
prazo dun mes contado a partir do día 
seguinte da entrega da petición de 
convocatoria. 
En todo caso reunirase ao inicio e ao 
remate do curso. Con carácter 
extraordinario : en calquera momento 
do curso 
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O Consello Escolar reunirase con carácter 
ordinario para tratar os seguintes temas: 
 
Peche do Exercicio Económico do ano 
anterior e apertura do deste ano. 
Estudo e aprobación do Plan Xeral do 
Centro, elaborado polo Equipo Directivo 
e informado polo Claustro de profesores. 
Estudo e aprobación dos presupostos 
económicos. 
Revisión do Regulamento de Réxime 
Interno, P.E.C.   e  Plan de 
Autoprotección 
Informar da Memoria do Curso  
Decidir a admisión de alumnos segundo 
as disposicións legais vixentes. 
 
Con carácter extraordinario reunirase 
para tratar: 
 
Posibles conflitos de carácter 
extraordinario. 
Inversións necesarias para un mellor 
desenvolvemento da labor educativa. 
Calesquera outros temas que xurdan  e 
que sexan competencia deste órgano 
colexiado  
 

O  Consello Escolar reunirase en  sesión 
ordinaria a lo menos unha vez por 
trimestre e sempre que o convoque o 
seu presidente ou o solicite un tercio, 
polo menos, dos seus membros. Neste 
último caso, o presidente realizará a 
convocatoria no prazo máximo  de  20  
días  a contar dende  o  seguinte  día  a  
aquel no  que  se  presente  a  petición.  A  
sesión celebrarase como máximo no 
prazo dun mes contado a partir do día 
seguinte ao da entrega da petición de 
convocatoria. 
En todo caso reunirase ao inicio e ao 
remate do curso. 
En calquera momento do curso 
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2.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE E DE PARTICIPACIÓN 

2.3.1 EQUIPOS DE CICLO:  

Agrupan a tódolos mestres que imparten docencia nese ciclo. Cada un dos equipos de 
ciclo está dirixido por un coordinador (mestre que imparte clases no mesmo) ó que 
corresponden, entre outras, as seguintes funcións: 

• Dirixir e coordinar as actividades académicas do ciclo. 
• Convocar e presidir as reunións do equipo. 
• Participar na elaboración do proxecto curricular e elevar á comisión de 

coordinación pedagóxica as propostas formuladas polo seu equipo. 
• Coordinar as funcións de titoría dos alumnos do ciclo. 
• Responsabilizarse da redacción da programación didáctica do ciclo e 

da memoria final de curso. 
• Velar pola correcta conservación do equipamento específico do 

equipo e do ciclo. 
• Colaborar co secretario na actualización do inventario do Centro. 

2.3.2 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA:  

Está composta polo Director (como presidente), o xefe de estudos, os coordinadores de 
ciclo, o profesor de PT/AL e o coordinador de Normalización Lingüística, e entre as 
súas competencias figuran as seguintes: 

• Elevar ao Claustro criterios para a elaboración dos proxectos 
curriculares. 

• Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo, os proxectos 
curriculares e a programación xeral anual. 

• Propoñer ao Director o responsable do equipo de actividades 
complementarias e extraescolares e os membros do EDNL. 

• Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos 
curriculares de etapa.  

2.3.3 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Membros do departamento: 
Xefa/e  do departamento : Orientadora/Orientador 
Profesora de PT,  Profesora de AL e Cordinadores de Ciclo 
Son funcións do departamento: 
 
– Formular propostas ao equipo directivo e ao Claustro relativas á elaboración ou 

modificación do PEC e da PXA. 
– Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola Comisión de Coordinación 

Pedagóxica e en colaboración cos titores, as propostas de organización da 
orientación educativa, psicopedagóxica e do plan de acción titorial. 

– Contribuír ao desenvolvemento da orientación educativa e psicopedagóxica dos 
alumnos, especialmente no que atinxe aos cambios de ciclo ou etapa. 

– Elaborar a proposta de criterios e procedementos previstos para realizar as 
adaptacións curriculares apropiadas para os alumnos con necesidades educativas 
especiais. 



 33 

– Colaborar cos profesores na prevención e detección temperá de problemas de 
aprendizaxe, e na programación e aplicación de adaptacións curriculares dirixidas 
aos alumnos que o precisen, entre eles os que teñan necesidades educativas 
especiais.  

– Realizar a avaliación psicolóxica e pedagóxica. 
– Formular propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica sobre os aspectos 

psicopedagóxicos das concrecións curriculares. 
– Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co departamento 

correspondente. 
– Elaborar o plan de actividades do departamento e, a final de curso, unha memoria 

na que se avalíe o desenvolvemento deste. 

2.3.4 EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA:  

Composta por un profesor de cada ciclo propostos pola comisión de coordinación 
pedagóxica e nomeados polo Director, deberá propoñer á devandita comisión, para a súa 
inclusión no proxecto curricular, medidas para potenciar o uso da lingua galega nas 
actividades do centro. 

2.3.5 EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRA-
ESCOLARES:  

 Son complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co 
alumnado en horario lectivo pero que se diferencian das clases polo espazo ou 
recursos distintos que utilizan (visitas, traballos de campo, viaxes de estudios, 
conmemoracións, etc). 
 Son extraescolares aquelas actividades que, sendo organizadas igualmente polo 
Centro, se realizan fóra do horario lectivo con participación voluntaria. 
 O equipo de actividades complementarias e extraescolares encargarase de 
promover, organizar e facilitar este tipo de actividades. Estará integrado polo seu Xefe 
e, para cada actividade concreta, polos profesores que participen nela. 
 O seu Xefe de Equipo será un profesor designado polo Director a proposta do 
Xefe de Estudos, oída a Comisión de Coordinación Pedagóxica e actuará baixo a 
dependencia directa do Xefe de Estudios. 
 As súas funcións serán entre outras: 

• Elaborar o programa anual destas actividades tendo en conta as 
propostas da comisión, equipos e claustro. 

• Proporcionar a alumnos e pais a información relativa ás actividades do 
equipo. 

• Organizar a utilización da biblioteca do centro. 
• Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades 

realizadas.  

2.3.6 PROFESORES SEN TITORÍA 

Aqueles profesores aos que non lles sexa asignada a titoría dun grupo de alumnos 
teñen entre as súas funcións as que recolle a LOE no seu art. 91 para todo o 
profesorado, e son: 
– A programación e o ensino das áreas e materias que teñan encomendados.  
– A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación dos 

procesos de ensino.  
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– A dirección e a orientación da aprendizaxe dos seus alumnos e o apoio no seu 
proceso educativo, en colaboración coas familias.  

– A orientación educativa e académica dos seus alumnos, en colaboración, no seu 
caso, cos servizos ou departamentos especializados.  

– A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotor, social e moral do 
alumnado.  

– A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro 
ou fóra do recinto educativo, programadas polo centro.  

– A contribución a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de 
respecto, de tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos alumnos 
os valores da cidadanía democrática.  

– A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos e 
fillas, así como a orientación para a súa cooperación neste.  

– A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles sexan 
encomendadas.  

– A participación na actividade xeral do centro.  
– A participación nos plans de avaliación que determinen as administracións 

educativas ou o propio centro.  
– A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de ensino 

correspondentes.  
Os profesores realizarán estas funcións baixo o principio de colaboración e traballo 

en equipo.  
 

O xefe de estudos poderá, así mesmo, asignar aos profesores sen titoría de grupo 
ordinario outras tarefas de coordinación que considere necesarias para o bo 
funcionamento do centro, entre elas a coordinación dos titores dun mesmo curso ou 
ciclo, a coordinación dos medios informáticos e audiovisuais, a coordinación das 
actividades complementarias e extraescolares, o servizo de biblioteca etc. En cada caso, 
o Xefe de estudos determinará as tarefas específicas que haberá de realizar cada un 
destes profesores e as responsabilidades que deberán asumir. 
 

Todo este entramado de órganos de xestión, goberno e participación non 
pretende outra cousa senón a formación integral do neno, e sendo conscientes de que 
non é somentes obra do profesorado, é polo que a través deles se busca a participación 
dos pais e alumnos, para que xuntamente co profesorado e a súa experiencia se poida 
conseguir dito obxectivo. 

2.4 ASOCIACIÓN DE NAIS PAIS DE ALUMNOS 

 No centro existe unha asociación de nais e pais de alumnos regulada polo 
Decreto 374/1996, de 17 de  outubro.  
 
Esta asociación poderá: 
– Elevar ao Consello Escolar propostas para a elaboración do PEC e da PXA. 
– Informar ao Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do centro que consideren 

oportuno. 
– Informar a todos os membros da comunidade educativa da súa actividade. 
– Recibir información do Consello Escolar sobre os temas tratados neste, así como 

recibir a orde do día do devandito consello antes da súa realización, co obxecto de 
poder elaborar propostas. 
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– Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 
– Elaborar propostas de modificación das normas de organización e funcionamento. 
– Formular propostas para a realización de actividades complementarias. 
– Coñecer os resultados académicos globais e a valoración que deles realice o Consello 

Escolar. 
– Recibir un exemplar do PEC e da PXA e das súas modificacións. 
– Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo 

centro. 
– Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa. 
– Utilizar as instalacións do centro nos termos que estableza o Consello Escolar. 
 
A ANPA asumirá as seguintes finalidades: 
– Asistir aos pais ou titores en todo aquilo que atinxa á educación dos seus fillos. 
– Colaborar promover e participar na actividade do centro. 
– Asistir aos pais de alumnos no exercicio do seu dereito á información da actividade 

educativa do centro. 
– Facilitar a representación e a participación dos pais de alumnos no Consello Escolar 

do  centro. 
– Calquera outras que, no marco da normativa vixente, lles asignen os seus respectivos 

estatutos. 

3.-NORMAS DE CONVIVENCIA PARA OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

LIMIAR  
 A comunidade educativa está composta por alumnos, profesores e pais.  O 
noso PEC regula as canles de participación de tódolos membros nos seguintes 
órganos de xestión, goberno e participación: 
 Profesores: A través do Consello Escolar, Claustro e os Órganos de 
Coordinación Docente (Equipos de Ciclo, Comisión de Coordinación Pedagóxica, 
Equipo de Normalización e Dinamización  Lingüística e Equipo de Actividades 
Complementarias e Extraescolares). 
 Pais: Na Asociación de Pais de alumnos e no Consello escolar. 
 Tódolos membros desta comunidade velarán polo cumprimento das 
normas que forman este Regulamento de Réxime Interno, no que se establecen  os 
dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa e as normas de 
convivencia no centro. Baséase, pois, nos principios de liberdade, tolerancia e 
pluralismo. 
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3.1 DEBERES E DEREITOS DOS ALUMNOS 

 
ALUMNOS 
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Os alumnos teñen dereito: 
 

a) A recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade. 
b) A ter as mesmas posibilidades de acceso aos distintos niveis de ensino. 
c) A que a súa dedicación, esforzo e rendemento escolar sexan avaliados con plena 

obxectividade. 
d) A recibir orientación escolar para conseguir o máximo desenvolvemento persoal e social, 

segundo as súas capacidades. 
e) A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e 

hixiene. 
f) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, conviccións relixiosas, morais ou 

ideolóxicas. 
g) A que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, non podendo ser, 

en ningún caso, obxecto de tratos vexatorios ou degradantes. 
h) A confidencialidade por parte do centro da información de que se dispoña sobre 

circunstancias familiares ou persoais do alumno. Non obstante comunicarase a autoridade 
competente aquelas circunstancias que poidan supoñer malos tratos, ou calquera outra 
violación da lei de protección de menores. 

i) A participar no funcionamento, na actividade e na vida escolar do centro nos termos 
establecidos pola LOE. 

j) A liberdade de expresión, sen prexuizo dos dereitos de todos os membros da comunidade 
educativa. 

k) A utilizar as instalacións do centro para a realización de actividades escolares e 
extraescolares. 

l) A percibir as axudas precisas para compensar carencias ou desvantaxes de tipo persoal, 
familiar, económico e sociocultural. 

m) A protección social oportuna, no ambito educativo, en casos de infortunio familiar ou 
accidente. 

n) A, en caso de accidente ou enfermidades prolongadas, recibir a axuda precisa, para que esto 
non supoña detrimento no seu rendemento escolar. 
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Os alumnos teñen o deber de: 
a) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades. Isto 

concrétase nas seguintes obrigas: 

– Asistir á clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos 
plans de estudo. 

– Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro. 
– Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o debido 

respecto e consideración. 

– Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros. 
b) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias. 
c) Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, 

integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 
d) Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo 

ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 
e) Respectar o proxecto educativo e todos os plans descritos nel. 
f) Conservar e facer un bo uso dos bens mobles e as instalacións do centro, e respectar as pertenzas 

dos outros membros da comunidade educativa. 
Participar na vida e funcionamento do centro, colaborando na mellora da convivencia escolar e na 
consecución dun adecuado clima de estudo, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación e 
a autoridade e orientacións do profesorado. 
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3.2 DEBERES E DEREITOS DOS PAIS 

 

 

PAIS 
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Os pais e nais de alumnos teñen dereito: 
a) A que os seus fillos reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, 

conforme cos fins establecidos na Constitución, no correspondente Estatuto de 
Autonomía e nas leis educativas. 

b) A escoller centro docente tanto público como distinto dos creados polos poderes 
públicos. 

c) A que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo 
coas súas propias conviccións, en cumprimento do legalmente establecido. 

d) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos. 

e) A participar na actividade do centro educativo, nos termos establecidos nas leis. 
f) A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e 

profesional dos seus fillos. 
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Os pais e nais de alumnos teñen o deber de: 
 
a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de 

dificultade, para que os seus fillos cursen os ensinos obrigatorios e asistan 
regularmente á clase. 

b) Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións 
necesarias para o progreso escolar. 

c) Estimulalos para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles 
encomenden. 

d) Participar de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos 
compromisos educativos que os centros determinen coas familias para mellorar 
o rendemento dos seus fillos. 

e) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 
colaboración cos profesores e o centro. 

f) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade e as 
indicacións ou orientacións educativas do profesorado. 

g) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 
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3.3 DEBERES E DEREITOS DO PROFESORADO 

 
PROFESORADO 
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 O profesorado ten dereito: 
 
a) Á liberdade de  cátedra, dentro do marco da Constitución, orientando o seu exercicio 

docente á consecución dos fins educativos de acordo cos principios do PEC. 
b) A actualizarse e perfeccionarse de forma permanente. A Administración educativa 

facilitará a devandita formación. 
c) A intervir en todo aquilo que afecte á vida do centro, a través das canles regulamentarias. 
d) A presentar peticións, queixas, suxestións ou recursos formulados razoadamente e por 

escrito ante o órgano correspondente. 
e) A ser tratados en todo momento con dignidade e respecto por calquera membro da 

comunidade educativa. 
f) A convocar reunións informativas ou de carácter pedagóxico, sen perturbar o 

desenvolvemento das actividades docentes e previa comunicación á dirección do centro. 
g) A convocar Claustros extraordinarios con, polo menos, un terzo do total dos compoñentes 

do persoal. 
h) A elixir os seus representantes no Consello Escolar e ser informados por estes das reunións 

do devandito Consello. 
i) A coñecer e utilizar os medios instrumentais e materiais e instalacións do centro para fins 

educativos (dentro do seu horario laboral). 
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O profesorado ten o deber de: 

a) Coñecer o regulamento de réxime interior, cumprilo e facelo cumprir por parte dos 
alumnos ao seu cargo. 

b) Asistir puntual e regularmente ás clases e reunións que sexan convocadas 
debidamente. 

c) Conservar, coidar e facer bo uso das instalacións e materiais do centro e facérllelo 
cumprir aos alumnos. 

d) Respectar a personalidade de cada alumno, acomodando o ensino, sempre que sexa 
posible, aos coñecementos e características individuais de cada un. 

e) Escoitar, atender e axudar aos alumnos cando sexan requiridos para isto no desempeño 
da súa función. 

f) Informar e resolver nas faltas de disciplina, no ámbito das súas competencias, 
aplicando as sancións necesarias e tendo en conta que non han de ser humillantes nin 
atentar contra a dignidade do alumno. 

g) Manter contacto e informar de forma periódica e sistematicamente aos pais ou titores 
legais dos alumnos polos medios e na forma previstos a tal fin. 

h) Recibir as visitas dos pais ou titores legais dos alumnos, cumprindo os horarios e 
normas establecidas. Os horarios de visita de profesores/titores daranse a coñecer a 
todos os pais a principio de curso. 

i) Cumprir o horario de traballo tanto lectivo como de obrigada permanencia. 
1. Todas as ausencias deberán ser autorizadas previamente pola dirección, salvo 

en caso de imprevisto, e xustificadas documentalmente no momento da 
incorporación ao centro, ante o xefe de estudos ou o director, para a súa 
inclusión no parte mensual de faltas. 

2. Tomar parte na vixilancia de recreos e en calquera outra actividade 
programada no centro no horario escolar. 
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4- NORMAS DE ORGANIZACIÓN E UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS DO CENTRO 

4.1 XERAIS 

1. ENTRADAS E SAÍDAS 
1.1. Antes da hora de entrada, os alumnos permanecerán no patio, fora dos edificios 

escolares, e entrarán todos cando oian a sirena, en orde e silencio. 
1.2. Non se correrá nin berrará polos pasillos. 
1.3. Utilizaranse as papeleiras para manter limpo o Colexio. 
1.4. Ata que non se toque o timbre, ningún alumno poderá saír da súa clase. 
1.5. Ao final da xornada, a aula deberá quedar ordenada, e os alumnos colocarán a 

súa cadeira enriba da mesa. 
1.6. Entón, cada profesor baixará diante dos seus alumnos acompañándoos e 

comprobando (os da primeira planta) que baixan ordeadamente as escaleiras. 
1.7. Fóra, no patio, haberá outros profesores que controlarán a subida aos autobuses. 
1.8. A saída do centro en horario escolar debe realizarse necesariamente coa 

autorización paterna; para elo, o pai, nai ou persoa autorizada asinará o 
correspondente formulario de recollida, xustificando o motivo 

2. RECREOS 
2.1. Ninguén pode saír do recinto escolar. 
2.2. Durante os recreos utilizaranse os servizos exteriores dos vestiarios. 
2.3. Ningún grupo de alumnos permanecerá nas aulas se non están acompañados por 

un profesor. 
2.4. No exterior manterase o patio limpo, usando as papeleiras. 
2.5. Os alumnos non poderán estar dentro do edificio escolar, agás para ir á Radio 

Escolar (Radio Activa). As peticións depositaranas no buzón da entrada 
principal. 

2.6. Prohíbese a entrada ou a estancia na clase durante o recreo sen presencia dun 
profesor.  

2.7. Os alumnos de Primaria non poderán entrar no edificio de Educación Infantil. 
2.8. Nos días de chuvia os recreos faranse no pavillón e no patio cuberto. 
2.9. Queda prohibido xogar nas seguintes zonas: 

2.9.1. Aparcamento e o xardín que linda con éste. 
2.9.2. Interior dos edificios. 
2.9.3. As barandillas e as pendentes que baixan do edificio de E. Infantil. 
2.9.4. A parte traseira onde se ubica o invernadoiro 

3. CLASES 
3.1. Non se pode comer nin beber nada nas clases. 
3.2.  O alumno non deberá interrumpir ao profesor nas súas exposicións. 
3.3. Nas horas lectivas non se pode estar fora das aulas sen autorización dun 

profesor. 
3.4. Nos cambios de clase os alumnos permanecerán nas súas aulas esperando ao 

profesor. 
3.5. O alumno acudirá ao centro asado e decorosamente vestido. 
3.6. Queda prohibido o uso de prendas para cubrir a cabeza, tales como: gorras, 

sombreiros, panos, etc... 
4. TRANSPORTE 

4.1. Para tratar de evitar posibles accidentes, os alumnos que utilicen o servizo de 
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transporte non poderán saír do recinto do colexio ata que o seu autocar estea 
parado e aparcado. 

4.2. Dentro do autobús, tódolos alumnos observarán un bo comportamento e 
seguirán as instruccións do condutor e das coidadoras. 

4.2 OUTROS ESPAZOS DO CENTRO 

4.2.1 BIBLIOTECA 

 Independentemente de que cada titor pode baixar á biblioteca ao longo da 
semán cando o estime oportuno (para a realización de traballos, consulta, etc.), 
este lugar pode ser frecuentado a título individual polos nenos tódolas tardes (agás 
dos martes) en horario de 4 a 6 h. como sala de lectura. 
 Nela deberanse respectar, polo ben de tódolos usuarios da mesma, as 
seguintes  

NORMAS DE UTILIZACIÓN: 
1. Permanecerase en absoluto silencio. 
2. A biblioteca ten a disposición dos alumnos un ficheiro por temas. Os alumnos 

poden consultar o devandito ficheiro para localizar os libros que busquen. 
3. Os libros de consulta (enciclopedias, etc.) só se poden utilizar na biblioteca, non 

se poden levar para a casa. Ao acabar de utilizar cada un deles, debe colocarse 
no seu lugar correspondente. O tempo de préstamo dos libros para levar á casa é 
de 7 días. 

4. Antes de levar o libro para a casa hai que comprobar que estea en perfecto 
estado, e darlle a ficha do interior do libro ao encargado da biblioteca. 

5. Para devolver o libro prestado hai que entregalo ao encargado da biblioteca, 
mirando que estea no mesmo estado no que se levara. 

6. Todo alumno que deteriore ou perda un libro, ten a obriga de repoñelo.O 
incumplimento dalgunha destas normas pode levar á prohibición de utilizar a 
biblioteca. 

4.2.2 INVERNADOIRO 

1. Traballarase sempre en grupos reducidos de 10 a 15 alumnos. 
2. Cada alumno farase responsable da súa ferramenta de traballo e da súa limpeza 

unha vez concluída a actividade do día. 
3. Unha vez acabado o traballo diario recollerase toda a ferramenta así coma os tarros 

e a mangueira. 
4. Os tarros, aos que se transplantarán as plántulas do sementeiro, deberán ser 

colocados ordenadamente sobre das mesas destinadas a tal efecto. 
5. Os tarros que non chegaran a utilizarse colocaranse de novo no seu lugar 

correspondente. 
6. Coidarase de que o chan do invernadoiro quede limpo de terra, substrato ou restos 

de plantas ao rematar a sesión diaria de traballo. 
7. Cando se transplanten as plantas dos tarros ao xardín, cada alumno recollerá os 

tarros que utilizou e colocaraos de xeito ordeado no seu lugar correspondente no 
invernadoiro. 

8. Diariamente corresponderalle a un grupo de alumnos, por turno previamente 
establecido, a laboura de regar as plantas do invernadoiro, ou do xardín unha vez 
transplantadas as plantas  
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4.2.3 ESTUDO DA RADIO ESCOLAR 

1. Os recursos da emisora están a disposición da comunidade educativa. As súas 
emisións axustaranse ás Notas de Identidade do Proxecto Educativo de Centro, 
especialmente no que atinxe á neutralidade ideolóxica, relixiosa, etc,... ao 
respecto polas diverxencias, e á utilización da lingua galega.  

2. A emisora non terá unha función comercial ou lucrativa. 
3. A utilización dos recursos de Radio Activa está aberta á participación de 

alumnos e profesores de calquera nivel e área.  
4. Os alumnos actuarán sempre coordinados polos profesores, que, á súa vez, terán 

un Coordinador de Radio Escolar. 
5. Os alumnos que participen como locutores de continuidade e os encargados dos 

controis irán rotando en turnos de dúas semanas.  
6. No interior do cuarto da emisora, reinará o silencio cando os micrófonos estean 

abertos. Para chamar á porta, non se petará, senón que se pulsará o interruptor 
luminoso. 

7. Os usuarios dos recursos de Radio Activa velarán sempre polo máximo orde e 
limpeza.do material. Da Fonoteca non se poderá levar material como préstamo, 
aínda que calquera cinta ou calquera disco (facendo unha copia del) se pode 
utilizar nas aulas. 

4.2.4 AULA DE INFORMÁTICA 

1. Ao entrar deixaranse as mochilas (si se traen) enriba do moble da esquerda, e os 
abrigos nos percheiros. 

2. Cada quen dirixirase ao seu equipo. Os grupos e equipos serán preestablecidos 
antes na clase. 

3. Cada un sentarase ben na súa cadeira para deixar paso ao mestre en calquera 
momento. 

4. Ata que o mestre o diga, non se toca ningún equipo. 
5. En todo momento haberá que estar atento ás instruccións do mestre. 
6. Se temos algunha dúbida levantaremos a man e esperaremos a que o mestre nos 

poida atender. 
7. En ningún momento berraremos para chamar a atención do mestre, pois así 

molestaremos aos demais interrompendo o seu traballo. 
8. A Unidade Central é a parte máis importante do equipo. Hai que ter especial 

coidado para non golpeala, xa que se podería danar. 
9. Se nalgún equipo están dous alumnos intercambiarán o rato e o teclado para 

traballar alternativamente. Nunca se levantarán da súa cadeira para cambiar de 
sitio. 

10. Ao rematar a clase debemos deixar ordenada a mesa de traballo, e a cadeira no 
seu sitio. Todo tal e como o atopamos ao chegar. 

4.2.5 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 

Obxecto: 
O obxecto das presentes normas é regular as condicións de uso e funcionamento 

de las instalacións do pavillón cuberto e da pista exterior polideportiva. 
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Utilización: 
 O uso do pavillón deportivo e da pista exterior polideportiva será 
exclusivamente deportivo agás nos seguintes supostos. 

• Utilización da pista exterior como patio de recreo cando non chove. 
• Utilización do pavillón cuberto como patio de recreo os días de chuvia. 
• Utilización do pavillón e/ou pista exterior para celebracións de índole cultural: 

Magosto, Festival Nadal, Entroido,... 
• Calquera outro uso que os Órganos de Goberno do Centro consideren oportunos. 

Ususarios: 
O uso das instalacións deportivas do Centro será exclusivo para os alumnos e 

alumnas do Colexio tanto en horario escolar (de 8:45 a 13:45 de luns a venres), como en 
horario de actividades extraescolares ( de  16:00 a 18:00 de luns a venres), ou  sempre 
que se desenvolva calquera actividade de carácter escolar. 
 
Fora do horario escolar terán preferencia de uso: 

1. As entidades afíns  ao colectivo educativo.  
2. As Entidades Deportivas legalmente constituídas 
3. As Entidades legalmente constituídas que no sexan deportivas. 
4. Particulares. 
Os  solicitantes sempre deberán xustificar o destino dos posibles beneficios das 

actividades, non podendo en ningún caso obterse  beneficios económicos persoais e/ou 
comerciais. 

En ningún caso, o Centro se fará responsable de calquera accidente que lle puidera 
ocorrer ao deportista durante o uso das instalacións. 
Solicitudes: 

As solicitudes de utilización deberán presentarse  por escrito na dirección do 
Centro a principios de curso por  parte dos clubs que desexen realizar os seus 
adestramentos  ao longo do ano, ou coa máxima antelación posible para aquelas 
entidades que desexen realizar unha actividade concreta. 
Normas de utilización do Pavillón Deportivo: 

• Para o uso do Pavillón será obrigatorio o equipamento deportivo que 
corresponda ao deporte a practicar. 

• O material deportivo non se entregará ao alumnado para o tempo do recreo sin 
autorización expresa do profesorado de Educación Física.  

• O profesorado de Educación física será o encargado das instalacións deportivas 
e velará polo control, coidado e bo uso do material deportivo. 

• O material deberá deixarse sempre recollido ao final de cada sesión.  
• Os alumnos non permanecerán sós no pavillón.  
• Os desperfectos  producidos deberán comunicarse o antes posible á Dirección 

para a súa reposición.  
• Está totalmente prohibida a entrada de botellas, vasos e recipientes de cristal. 
• Está totalmente prohibida a venda e consumo de bebidas alcólicas. 
• Está prohibida a entrada de bengalas, tracas e materiais de pirotecnia e outras 

que sinale a Lei do Deporte en base á eliminación da violencia no deporte. 
• Deberá acatarse por tódolos usuarios as normas que se indiquen e sinalicen en 

orde á hixiene, salubridade, limpeza e conservación das instalacións, útiles e 
enseres, sendo o seu incumprimento considerado como falta grave. 

• Queda totalmente prohibido vestirse ou espirse fora dos vestiarios destinados ao 
efecto. 
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• Queda terminantemente prohibido comer ou realizar calquera acto que produza 
desperdicios ou cause molestias ou incomodidade aos usuarios. 

• Non se permite a entrada de animais de especia algunha no pavillón. 
• É imprescindible para o acceso á pista utilizar calzado deportivo totalmente 

limpo e seco. 
• Tódolos usuarios que non cumpran coas normas xerais ou específicas da 

instalación, as normas cívicas, de convivencia e comportamento poderán ser 
sancionados, incluso coa prohibición total do uso do pavillón 

5.- OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA ESCOLAR 

5.1 COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Membros: 
Directo/a:  
Xefe/a de estudos:  
Orientadora/orientador:  
Profesora/profesor coeducación  
Profesora/profesor (COORDINADORA) 
Profesora/profesor:  
Representante pais e nais:  

Calendario: 
 Reunións trimestrais. 
Funcións: 

1. Elaborar un informe anual da análise da convivencia. 
2. Elaborar informe trimestral para o consello escolar. 
3. Coordinar as actuacións dos sectores implicados. 
4. Propoñer á administración as medidas oportunas para mellorar o clima de 

convivencia do centro. 
XUSTIFICACIÓN E FUNDAMENTACIÓN 

 
Aprender a vivir xuntos, ademais de ser un fin da educación, supón un reto para 

o sistema educativo actual. A disrupción na aula é unha realidade, polo que se fai 
necesario un plan de convivencia, como un elemento máis do proxecto educativo. 

 
Aínda que o noso centro non amosa grandes problemas ao respecto, si existen 

roces na relación entre iguais que ás veces provocan desaxustes emocionais nos nenos e  
nenas  e  inciden no seu desenvolvemento individual e social . 

 
Ter un bo ambiente na escola evita problemas de ansiedade, desconfianza, baixa 

autoestima, agresividade manifesta ou contida, etc.. 
 
Os profesores deben ter coñecemento desta problemática para axudar os 

alumnos. 
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5.2 PLAN DE DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1. Promover a cultura democrática e mellorar o diálogo e participación. 
2. Fomentar os valores de aceptación e cumprimento de normas e respecto á  

diversidade cultural, á igualdade de sexos e á prevención da violencia. 
3. Concienciar á comunidade educativa da importancia dunha boa convivencia no 

éxito escolar. 
4. Dignificar a figura do mestre, para que sexa un referente para os alumnos. 
5. Facilitar instrumentos e recursos para establecer un clima axeitado que permitan 

acadar as metas propostas. 
6. Favorecer os procesos de mediación e diálogo, participación e formación. 
7. Motivar o encontro e diálogo familia - escola, para ter un bo clima de 

entendemento. 
 
 
OBXECTIVOS DO PROFESORADO 
 

• Aprender a detectar  de xeito precoz o maltrato e intimidación. 
• Coñecer as estratexias e procedementos de actuación en caso de detectar 

alumnos vítimas de maltrato  por parte dos seus compañeiros. 
• Implicar ao profesorado, na elaboración do proxecto escolar e do proxecto de 

convivencia en relación ao tema do maltrato. 
• Coñecer e implicarse, na ensinanza de programas de convivencia e prevención, 

inseridos no currículo. 
• Coordinarse e cooperar con compañeiros e compañeiras. 
• Conseguir unha actuación conxunta coas familias  dos alumnos e alumnas 
• Mediar na aprendizaxe dos alumnos, para que coñezan e interioricen as normas 

vitais de convivencia cos demais. 
• Coñecer e consolidar a teoría  sobre aprendizaxe cooperativo. 
• Comprobar se os nosos planeamentos son axeitados aos nosos alumnos e 

alumnas. 
• Fomentar a relación persoal e profesional entre os mestres e mestras que  

compoñen o grupo de traballo e os outros mestres e mestras do centro, así como 
con outros centros, por medio de intercambio de experiencias. 

• Elaborar materiais motivadores e favorecedores da creatividade dos alumnos e 
que proporcionen estímulos para a consecución dun obxectivo concreto. 

 
 
OBXECTIVOS DESTINADOS AOS ALUMNOS 
 

• Aprender, recoñecer, evitar e controlar as situacións de risco de maltrato ou 
abuso, ou ambos, por parte de iguais. 

• Previr situacións  de agresividade e violencia. 
• Conciencialos da obriga que teñen de dar a coñecer as situacións que se puideran 

dar de abuso físico, psicolóxico ou sexual que lles sucedan ou que observen ou 
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saiban dalgún compañeiro. 
• Coñecer, interiorizar e levar á practica as normas de convivencia adecuadas. 
• Aprender a utilizar as estratexias de resolución de conflitos. 
• Favorecer o coñecemento de si mesmo e a expresión de sentimentos e 

necesidades  mediante o xesto, a verbalización e a plástica. Tamén, coñecer as 
necesidades e sentimentos do outro. 

• Profundizar e coñecer  os procesos do grupo,  respectando e poñéndose no lugar 
do outro. 

• Desenvolver habilidades interpersoais de: autoprotección e seguridade persoal, 
habilidades de interacción cos demais, solución de problemas, petición de axuda 
e asertividade. 

• Coñecer e entender a necesidade de establecer relacións persoais cordiais, 
positivas e satisfactorias. 

• Enriquecer e favorecer a educación en valores, a educación para a paz, a 
solidariedade e a aceptación da multiculturalidade. 

 
OBXECTIVOS DESTINADOS ÁS FAMILIAS 

• Favorecer a mellor comprensión  cos seus fillos e fillas. 
• Potenciar e mellorar   a comunicación e relación familia – escola. 
• Favorecer un cambio de actitude  respecto aos seus  fillos e fillas. 
• Motivar aos pais e ás nais a utilizar nas súas casas, cos seus fillos, as 

estratexias de traballo cooperativo. 
• Favorecer a participación activa no proxecto a través das súas opinións e 

informacións. 
• Tomar conciencia das situacións de maltrato entre compañeiros. 
• Aprender a identificar no seu fillo situacións de maltrato e que saiban o 

que teñen que facer en caso de detectalo, sexa o seu fillo o que o execute 
ou a víctima. 

 
 
OBXECTIVOS NA AULA 
 

• Fomentar a integración grupal. 
• Desenvolver habilidades básicas de interacción social: habilidades para 

facer amigos, habilidades de conversación... 
• Incrementar o nivel de autoestima. 
• Expresar emocións. 
• Interpretar as emocións dos demais. 
• Defender os propios dereitos. 
• Defender opinións. 
• Desenvolver de maneira sistemática a motivación de cara ao estudo 
• Utilizar metodoloxías cooperativas e estratexias de exposición guiada 
• Participar na resolución de problemas, buscando solucións e anticipando 

consecuencias. 
• Elixir unha solución ou probar outra. 
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5.3 POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS COA 
COMUNIDADE E COA FAMILIA. 

 O órgano de participación dos pais na vida recreativa, cultural, etc. do 
Centro é a Asociación de Nais/Pais. 
 Esta solicita información aos órganos de goberno e xestión do Centro e 
eleva a estes as propostas ou peticións que estima oportunas. Ten un 
representante no Consello Escolar, nomeado directamente pola propia A.N.P.A. 
e que transmite a este órgano colexiado as suxestións da Asociación ao tempo que 
informa a esta das decisións tomadas no Consello. 
 A A.N.P.A. promove unha serie de Actividades de carácter cultural e 
deportivo, colaborando o profesorado cos pais na organización dalgunhas delas e 
na supervisión (control de asistencia, etc...) das que se realizan no horario de 
permanencia do profesorado no Centro. 
 En canto á atención titorial aos pais, en xeral desenvólvese dacordo co 
seguinte plan: 
FUNDAMENTACIÓN 
 A educación é unha tarefa compartida entre a familia e a escola e, tendo os 
pais a responsabilidade da educación dos seus fillos/as e, polo tanto, a obriga de 
participar de forma activa na acción educativa, conduce a que pais e nais deban 
completar este proceso na casa. 
 Os pais son un elemento esencial na organización escolar. É importante a 
súa presencia e colaboración. A familia é a que coñece mellor aos nenos e as 
nenas e pode aportar información a ter en conta. A escola aportará técnicas 
científicas ao coñecemento psicolóxico que dan á educación maior rigor 
REUNIÓNS CONXUNTAS 

OBXECTIVOS 
• Permitir o acercamento e o coñecemento mutuo entre as familias e os 

educadores. 
• Favorecer o traballo conxunto e a colaboración para unificar criterios. 
• Integrar os pais no proxecto educativo. 
• Informar de cuestións importantes do curso. 
• Expor o proxecto educativo e explicar a metodoloxía. 
• Informar sobre os obxectivos a acadar. 
• Dar suxestions que permitan axudar os seus fillos e fillas. 

CONTIDOS 
1. Presentación do equipo de profesores que inciden no proceso 

educativo do grupo de alumnos e alumnas. 
2. Explicación dos aspectos xerais do centro 
3. Normas: horarios, formas de comunicación, ... 
4. Actividades: que fan ao longo da xornada escolar. 
5. Tempos: de rutina (entradas e saídas), tempo de lecer, tempo de 

actividade. 
6. Espazos: como se distribúe o espazo físico do centro (aulas, 

informática, departamentos de atención específicos, instalacións 
deportivas e lúdicas, música, biblioteca, laboratorios, etc..) 

7. Materiais e medios dos que dispón o centro 
8. Servizo de transporte escolar 
9. Saídas, festas e celebracións 
10. Actividades complementarias e extraoescoalres 



 47 

11. Documentos de avalización 
12. Ideario do centro. PEC. 
13. Solicitar a súa colaboración para tratar de conseguir mellorar no 

alumno:  
� Hábitos de traballo e estudo. 
� Hábitos de atención. 
� Hábitos de orde e limpeza. 

Estas reunións levaranse a cabo ao principio do curso con tódolos pais de alumnos 
e alumnas da aula, nivel ou ciclo 

REUNIÓNS INDIVIDUAIS 
A acción titorial é unha actividade inherente á función do mestre, que se realiza 

co fin de  facilitar a integración persoal dos procesos de aprendizaxe. Entendendo 
deste xeito que:  

• O profesor encargado do curso é o titor principal do grupo 
• A titoría realízase coa mesma intensidade, e en paralelo coa actividade 

docente. 
• A titoría é un proceso de orientación escolar. 
• O interese titorial céntrase nos procesos instructivos como punto de partida, 

par analizar todo o contexto do suxeito. 
 
Os aspectos prioritarios desta acción titorial individualizada serán 

• Adaptación escolar dos alumnos e alumnas. 
• Prevención das dificultades de aprendizaxe. 
• Vinculación da escola coa familia. 

Estas entrevistas terán lugar, ben a demanda do profesorado, ben por solicitude dos 
pais previa cita. 

Horario de atención aos pais e visita ao titor: Tódolos Martes de 16:00 a 17:00 h. 
 

Atención aos pais do Equipo Directivo: 
 
 

HORARIO DO CENTRO 

XORNADA DE SETEMBRO A XUÑO 

De 8,45 h.  a 13,45 h. 

TITORES  
16:00- 
17:00 

   

DIRECCIÓN 8:45-9:40 8:45-9:40 8:45-9:40 8:45-9:40 8:45-9:40 

X.DEESTUDIOS Cada curso de 3 a 4 horas semanais segundo disponibilidade horaria 

SECRETARÍA Cada curso de 3 a 4 horas semanais segundo disponibilidade horaria 
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5.4 PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN PARA A RESOLUCIÓN DE 
CONFLITOS: 

GRUPO DE MEDIACIÓN: 
 Serán mediadores os membros da comisión de convivencia; o orientador;  
os servizos sociais dos alumnos; e o titor, que levará diario de aula. 
 Os mediadores deben de ser neutrais, bos oíntes, non enxuizar a súa tarefa 
e axudar a resolver o conflito. 

Procedemento: 
1. Establecer as regras do xogo: 
2. Cóntame o teu problema. 
3. O mediador vólveo a relatar, asegurándose haber entendido ás partes. 
4. Concreta os puntos de desacordo. 
5. Propón solucións e escoita  as que lle dan. 
6. Chegan a un acordo. 
7. Firman un contrato as partes afectadas e o mediador como testigo. 

INSTRUMENTOS  PARA A OBSERVACIÓN: 
• Plantilla ante situacións de acoso escolar JJ.Juste 
• Sociograma de clase 
• Enquisa aos diferentes membros da comunidade educativa 
• Rexistro de problemas. 
• Condutas agresivas 
• Conduta contra compañeiros 
• Condutas contra mestre ou mestra 
• Conduta de mal rendemento académico 
• Conduta de malos hábitos 
• Conduta de falta de integración cos demais 
• Conduta contra as normas da clase 
• Fallos personalidade 
• Hiperactividade 

ACTUACIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE O ACOSO 
ESCOLAR 

a. Ensinar habilidades de comunicación e relación ao principio de curso: o 
dialogo e a comunicación. 

b. Dedicar tempo a normas e códigos de conduta, facer carteis, ter as normas 
visibles: Non agredir, axudar aos que sexan molestados, ninguén debe ser 
molestado. 

c. Utilizar xogos de rol, sentir empatía, comprender que sinte o marxinado ou 
acosado. 

d. Castigar o “secretismo” e desculpabilizar ao “chivato” coma covarde: 
informar ao mestre é de valentes. 

e. Construír buzón de queixas, secretos ou suxestións. 
f. Favorecer que o alumno agredido confíe no mestre ou nalgún compañeiro. 
g. Actividades comúns: aprendizaxe colaborativo. 
h. Posibilitar resolución de conflitos. 
i. Estimular os logros dos alumnos conflictivos por pequenos  que sexan. 

ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS DE GOBERNO E COORDINACIÓN DOCENTE:  
FUNCIÓNS 

1) Dinamizar o plan de convivencia. 
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2) Elaborar un plan anual. 
3) Informar ao consello escolar trimestralmente. 
4) Coordinar tódolos ámbitos implicados: familia, escola, concello. 
5) Facer propostas á comunidade educativa 

SOLUCIÓNS AOS PROBLEMAS DE CONDUTA 
a) Estratexias de resolución de conflitos. 
b) Programas reforzadores. 
c) Utilización de dinámica de grupo. 
d) Agrupamentos flexibles. 
e) Realización de saídas. 
f) Xornadas de aprendizaxe colaborativo. 
g) Confección de revista escolar. 
h) Elaboración de murais. 
i) Organización de xornadas. 

5.5 CONDUTAS INCORRECTAS E CORRECCIÓNS 

As correccións que haxan de aplicarse polo incumprimento das normas de 
convivencia terán un carácter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos 
dereitos do resto dos alumnos e procurarán a mellora nas relacións de todos os membros 
da comunidade educativa.  
 
Na corrección dos incumprimentos teremos en conta que: 

1. Ningun alumno poderá ser privado do seu dereito á educación nin, no caso da 
educación obrigatoria, do seu dereito a escolaridade. 

2. Non se imporán correccións contrarias a integridade física e a dignidade persoal 
do alumno. 

3. A imposición das correccións respectará a proporcionalidade coa conduta do 
alumno e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo.  

4. Os órganos competentes para a instrución do expediente ou para a imposición de 
correccións deberán ter en conta a idade do alumno, tanto no momento de decidir 
a súa incoación ou sobresemento como a efectos de graduar a aplicación da 
sanción cando cumpra.  

 Teranse en conta as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumno antes 
de resolver o procedemento corrector. A estes efectos, poderanse solicitar os informes que 
se estimen necesarios sobre as aludidas circunstancias e recomendar, no seu caso, aos pais 
ou aos representantes legais do alumno ou ás instancias públicas competentes a adopción 
das medidas necesarias.  
 
A efectos de gradación das correccións consideranse: 
1. Circunstancias paliativas:  

a) O recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta.  
b) A falta de intencionalidade.  

 
2. Circunstancias agravantes:  

a) A premeditación e a reiteración.  
b) Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros de menor idade ou aos 
recentemente incorporados ao centro.  
c) Calquera acto que atente contra a igualdade de oportunidades  
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5.5.1 CONDUTAS CONTRARIAS AS NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO  
DE CARÁCTER LEVE 

Título V, capítulo II do Real Decreto 732/1995 
 

 Os alumnos que intencionadamente ou por neglixencia causen dano as 
instalacións ou o material do centro, faranse cargo do custo económico da súa 
reparación. 
 Asimesmo no caso de substración de bens do centro ou doutros membros da 
comunidade. 
 En todo caso os pais ou titores legais dos alumnos serán responsables civís nos 
termos previstos pola lei. 

 
Poderemos corrixir os actos contrarios ás normas de convivencia do centro 

realizados polos alumnos no recinto escolar ou durante a realización de actividades 
complementarias e extraescolares. Pero igualmente poderemos corrixir as actuacións do 
alumno que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou 
directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou a outros 
membros da comunidade educativa. 

 
As correccións deste tipo de condutas poderán ser decididas polos profesores do 

alumno, oído este, o titor, o xefe de estudos e o director, aínda que serán comunicadas á 
comisión de convivencia do Consello Escolar/observatorio de convivencia do centro. 
 

Estas condutas prescribirán no prazo dun mes, contado a partir da data da súa 
comisión, e as correccións impostas prescribirán á finalización do curso escolar. O 
alumno ou os seus pais ou representantes legais poderán presentar unha reclamación 
contra as correccións impostas no prazo de 48  horas cando a corrección sexa a 
suspensión do dereito de asistencia. 
 
As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro poderán ser corrixidas con:  
a) Amoestación privada ou por escrito.  
b) Comparecencia inmediata ante o xefe de estudos.  
c) Realización de traballos específicos en horario non lectivo.  
d) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades 

do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao 
material do centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa.  

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro.  

f) Cambio de grupo do alumno por un prazo máximo dunha semana.  
g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de 

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

h) Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un prazo máximo de tres días 
lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os 
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo.  
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5.5.2 CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA NO 
CENTRO 

Título V, capítulo III do Real Decreto 732/1995 
 
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro non poderán 

corrixirse sen a previa instrución dun expediente disciplinario.  
 

Consideramos condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro as 
seguintes: 
 
a) Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da 

comunidade educativa.  
b) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas contrarias ás normas de 

convivencia do centro 
c) A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade 

educativa ou a discriminación grave. 
d) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 

subtracción de documentos académicos.  
e) Os danos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, 

material ou documentos do centro ou nos bens doutros membros da comunidade 
educativa.  

f) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 
actividades do centro.  

g) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 
comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.  

h) O incumprimento das sancións impostas.  
 
Este tipo de condutas serán correxidas con algunha das seguintes sancións: 
 

a) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades 
do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao 
material do centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa. Estas 
tarefas deberán realizarse en horario non lectivo.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro.  

c) Cambio de grupo.  
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a cinco días e inferior a dúas semanas. Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción no proceso formativo.  

e) Suspensión do dereito de asistencia ao centro durante un período superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno 
deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción 
no proceso formativo.  

f) Cambio de centro.  
 

Estas condutas prescribirán no prazo de catro meses, contados a partir da data da 
súa comisión, e as correccións impostas como consecuencia destas prescribirán á 
finalización do curso escolar.  



 52 

5.6 PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÒN DOS EXPEDIENTES 
DISCIPLINARIOS 

Sección 2ª do R.D. 732/1995 do 5 de maio (BOE do 2 de xuño 
 
 

FASES DO PROCEDEMENTO 

IN
IC

IA
C

IÓ
N

 

Art. 132.f da LOE 
Inicio :Trala recollida da necesaria información, e tamén considerando o 
previsto no Artigo 135 (sobre os dereitos do presunto responsable) da Lei 30/92 
de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo 
común, mediante acordo do Director por iniciativa propia e sempre por escrito, 
con indicación das condutas que se lle imputan ó alumno. 
Prazo:    10 días hábiles dende que se coñecen os feitos. A partir da data de 
inicio tense  un mes para a resolución. 
Comunicación: 

⇒ Aos pais, titores ou responsables legais do menor.  
⇒ Ao Servizo de Inspección 
⇒ Ao Instrutor/a, que é designado polo Director no propio acordo de 

iniciación do expediente: será sempre un profesor do centro. 
Recusación do Instructor/a: Por parte dos pais ou representantes do menor, 
por presunta falta de obxectividade. Prazo: non se establece na norma, pero 
pode ser 2 días para recusar e 3 días para resolver sobre a mesma. Contra dita 
resolución do Director/a, que terá que ser motivada (artigo 50 e 89 da Lei 
30/92), non cabe recurso algún. 

IN
S

T
R

U
C

IÓ
N

 

Art. 132.f da LOE 
Inicio : Coa recepción do nomeamento polo Instrutor/a. 
Prazo: Non máis de 7 días hábiles. 
Medidas provisionais: Excepcionalmente, e só as referidas no Real Decreto. 
Poderá adoptalas o Director, por decisión propia ou a proposta do Instrutor/a. 
Desenvolvemento: 

⇒ O Instrutor toma declaración ao inculpado/a e aos pais ou titores. 
⇒ Demais declaracións das persoas que teñan que aportar algo ao 

esclarecemento dos feitos. 
⇒ Elaboración da proposta de resolución polo Instrutor/a. 

T
R

Á
M

IT
E

 D
E

 
A

U
D

IE
N

C
IA

 

Prodúcese: 
� Instruido o expediente, con proposta de resolución incluid. 
� Notificación escrita da proposta de resolución  ao inculpado/a e aos seus 

pais ou representantes legais. 
� Convócaselle para Vista do expediente. Exponse completo. 
� Prazo de 2 días, a partir da vista, para alegacións. 
� Comunicación da proposta de resolución ao Servizo de Inspección 

Educativa. 
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R
E

S
O

LU
C

IÓ
N

 Art. 132.f da LOE 
� O expediente completo (incluídas as alegacións, no seu caso) 

trasládanse ao Director/a para o seu exame, en particular das posibles 
alegacións do interesado á proposta de resolución 

� Será motivada: breve referencia aos feitos e máis ampla para os 
fundamentos de dereito. 

� Esta resolución será comunicada ao Consello Escolar para o seu 
coñecemento. (Art. 127.f da LOE) 

R
E

C
U

R
S

O
 - O Consello Escolar, por instancia dos pais, pode revisar a 

resolución. 
- Recurso de Alzada perante o Xefe Territorial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria no prazo de 1 mes (Art. 
114 e seguintes da Lei 30/92 de 26 de novembro, modificada 
pola Lei 13/99 de 13 de xaneiro. 

 
ACLARACIÓNS DO PROCEDEMENTO DE INCOACIÓN DE EXPEDIE NTE 

DISCIPLINARIO 

� Notifícase ao imputado/a e aos seus pais 
� A incoación do expediente, as faltas que se imputan e o nomeamento do 

Instrutor/a (por imperativo legal é conveniente facelo todo no mesmo acto). 
Incluirase unha explicación detallada dos feitos que se imputan. 

� O inicio do expediente, prodúcese nun momento diferente do inicio da 
instrución do mesmo. Este último iniciase polo Instrutor/a coa recepción do 
nomeamento. 

� O trámite de audiencia (exposición de todo o procedemento), dase despois de 
elaborada a proposta de resolución. 

� O prazo de 7 días de instrución refírese ás actuacións anteriores ao trámite de 
audiencia. 

� As nosas Normas non tipifican condutas sancionables nin establecen 
procedementos sancionadores distintos dos establecidos no Real Decreto 732/95. 

� En principio, as irregularidades procedimentais non dan lugar á nulidade do acto 
resultante. Salvo que se teña prescindido total e absolutamente do procedemento 
establecido ou ocasione indefensión. O defecto de forma só determina a 
anulación cando o acto careza dos requisitos formais indispensables para 
alcanzar o seu fin ou dea lugar a indefensión do interesado/a. 

� A primeira actuación do Instructor/a debe ser a toma de declaración ao 
inculpado/a 

� Comunicarase ao Servizo de Inspección Educativa o inicio do procedementoe 
materase informado da tramitación da resolución, co fin de que exista un 
coñecemento permanente sobre a correcta tramitación do procedemento e poda 
garantir unha axeitada resolución. 
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5.7 ACTUACIÓN TITORIAL E EQUIPO DOCENTE CON ALUMNADO 
NOVO. PLAN DE ACOLLIDA 

PLAN ACOLLIDA (PAIS/NAIS) 
1. REUNIÓN POR NIVEIS 

- Saúdo e presentación dos  Mestres. 
- Comprobación de asistentes( pasaráselle información aos ausentes) 
- Reparto de normas de organización e funcionamento e de impresos- 

xustificación faltas, autorizacións, calendario escolar- 
2. REUNIÓN DE TITORÍA 

- Comentar normas de convivencia como: 
• Hixiene 

• Puntualidade 
• Material 
• Vestimenta 
• Deberes diarios 
• Bocadillo, botella de auga 

• A hora de deitarse 

• Alimentación 
• Consumo 
• Horas de TV e programas adecuados 

• Pais no edificio en horas lectivas 

• Os berros en corredores e aulas 

• Comportamento nas complementarias 

• Atención e respecto aos mestres 

 

- Criterios de Promoción. 
- Os libros de texto coidado e conservación. 
- Compromiso de colaboración e sinceridade cos titores/as por parte dos pais-

nais. 
- Os titores de5º e 6º: viaxes fin de ciclo ( acordo ou desacordo dos pais/nais, 

financiación progresiva ou global ao final. 
- Celebracións. 
- Día e hora de atención aos pais. 

 
PLAN ACOLLIDA (ALUMNOS INFANTIL, PERÍODO DE ADADTACIÓN) 
 Para unha organización óptima das aulas de  Educación Infantil, os 
alumnos reciben un plan de adaptación, poñendo especial atención nos nenos e 
nenas de 3 anos. 
 Os alumnos e alumnas de 3 anos acoden en grupos pequenos ( dous ou tres 
alumnos) e permanecen na aula un tempo reducido,paulatinamente vanse 
incrementando o número de nenos nos grupos e o tempo de permanencia na aula.  
 O período de adaptación levase a cabo no mes de setembro, para no mes 
de outubro funcionar como o resto do centro. 
 
 Os nenos  e nenas de 4 e 5 anos comezan co horario habitual do centro  
desenvolvendo unha adaptación no contexto curricular dos alumnos desta etapa, 
con actividades coma: 
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 - Establecemento de normas. 
 - Decoración da aula. 
 - Presentación dos novos alumnos e mestres. 
 - Visitas ás distintas instalacións do centro. 
 - Actividades de cooperación, integración….. 
 
PLAN ACOLLIDA (ALUMNOS 1º CICLO) 
 
OBXECTIVOS 

1. FAVORECER A ADAPTACIÓN NO CENTRO 
ACTIVIDADES:  
� Presentación do titor e especialistas. 
� Presentación do alumnado novo. 
� Actividade oral para a recollida de información  sobre os alumnos. 
� Visita ás instalacións do centro ( alumnado novo). 
� Recordar as normas do centro. 

 
2. FAVORECER O PROCESO DE INTEGRACIÓN GRUPAL. 

ACTIVIDADES: - Sentarse libremente os primeiros días. 
� Adaptar o mobiliario ás necesidades de integración do grupo. 
� Traballar en grupo integrando os nenos novos. 

 
3. FAVORECER ACTITUDES DE RESPECTO CARA OS COMPAÑEIROS E 

MESTRES 
ACTIVIDADES:  
� Recordar e colocar as normas de convivencia  nun lugar visible da clase. 

 
4. FAVORECER O DESENVOLVEMENTO DA AULA 

ACTIVIDADES:  
� Explicarlles aos nenos e nenas os obxectivos a acadar e como serán 

avaliados. 
� Explicarlles o funcionamento das clases e e responsabilizalos respecto do 

material común. 
� Facer os  lotes de libros e  asignarlles un número. Explicarlles a forma de 

préstamo. 
� Dar o horario. 

 
PLAN ACOLLIDA (ALUMNOS 2º-3º CICLO) 
 
 OBXECTIVOS  

1. FAVORECER Á ADAPTACIÓN AO CENTRO. 
ACTIVIDADES: -Presentación do titor e especialistas. 

- Presentación do alumnado novo, ou alumnado que 
cambia de grupo. 
-Actividade oral e escrita para a recollida de 
información         sobre os alumnos. 
- Visita ás instalacións do centro ( alumnado novo). 
- Recordar as normas do centro. 
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2.  FAVORECER O PROCESO DE INTEGRACIÓN GRUPAL. 
 
  ACTIVIDADES: - Sentarse libremente os primeiros días. 

-Adaptar o mobiliario ás necesidades de integración do 
grupo. 
- Traballar en grupo integrando os nenos novos. 
 

 3.  FAVORECER ACTITUDES DE RESPECTO CARA OS COMPAÑEIROS 
E MESTRES 

ACTIVIDADES: - Recordar e colocar as normas de convivencia          
       nun lugar visible da clase. 

- Falar cos alumnos as mínimas normas de convivencia 
e funcionamento interno. 
 

4.  FAVORECER O DESENVOLVEMENTO DA AULA 
ACTIVIDADES: - Explicarlles aos nenos/as os obxectivos a  

 acadar, como serán avaliados e o funcionamento do ciclo. 
 -Explicarlles o funcionamento das clases e 
responsabilizalos respecto    do material común. 
 -Facer os  lotes de libros e  asignarlles un número, 
forralos e explicarlles a forma de préstamo. 

  - Dar o horario.                                                         

5.8 DIFUSIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN DE CONVIVENCIA  

a. Corresponde á comisión de convivencia e ao director do centro. 
b. As reunións serán trimestrais,  nelas  veranse incidencias, actuacións e 

resultados. 
c. Elevarase a proposta ao consello escolar. 
d.  O Consello Escolar deberá  elaborar o informe anual, que se incorporará á 

memoria. 

5.9 AVALIACIÓN DO PLAN 

1. Ver en que medida é axeitado  á sensibilización da comunidade educativa. 
2. Valorar se as accións formativas do profesorado son as adecuadas. 
3. Sopesar se a información ás familias é suficiente. 
4. Mirar  se a avaliación inicial está ben feita. 
5. Axustar os tipos de agrupamentos, modalidades de apoio, adaptacións 

curriculares... 
6. Valorar os instrumentos de medición. 
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6.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

 O noso Plan de autoprotección está actualizado a data 3 de novembro de 2009, 
data na que foi modificado e aprobado polo Consello  Escolar do Centro.  

A. Análise de riscos. 
B. Medidas de protección. 
C. Procedementos de actuación. 

 
 

6.1 ANÁLISE DE RISCOS 

1.- Identificación, ubicación e descrición do Centro: 
  
 1.1.-  Nome do Centro.- C. E. I. P.  de CRUZ-BUDIÑO. 
  Dirección.- CRUZ – BUDIÑO, 8. 
  Municipio.- PORRIÑO. 
  Teléfono.-98634 63 17    Fax. - 98634 63 70 
  Cód. Postal.- 36475 
 1.2.- O Centro está situado nunha zona rural a 7 km. do Centro Urbano de 
Porriño, na estrada de Porriño a Salceda de Caselas e rodeado por unha pista de 3m. de 
ancho todo ó seu redor, non habendo polo tanto edificacións nin construccións 
significativas no seu redor.  
 Está rodeado de casas solariegas e, detrás delas, bosques de piñeiros, pero agás 
da zona do LESTE. que están a uns 100 m. do Centro, nas demais zonas a distancia 
supera os 400 m.. 
 Está preto da zona das canteiras, e no seu recinto hai dous terrapléns: un, que 
cun desnivel de 2,5 m. separa o edificio principal do edificio de Educación Infantil, e 
outro que sitúa ao pavillón deportivo cuberto uns 3 m. por debaixo do Edificio 
Principal. 
 As augas das choivas están perfectamente canalizadas, e dispón dun pozo de 
barrena duns 50 m. de profundidade para abastecer as necesidades de auga do Colexio. 
 Non existen gasolineiras nin almacéns de produtos tóxicos coñecidos nun radio 
de 2 km. 
 
1.3.- REXIME MEDIO DE PRECIPITACIÓNS E TEMPERATURAS NA ZONA 
 
 
 
 
  
 
 

Os datos que aparecen no climograma superior fóronnos facilitados polo 
observatorio meteorolóxico do Colexio, e mostran uns datos moi semellantes aos que 
aparecen na Enciclopedia Galega: 
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 Segundo estes datos podemos dicir que a nosa zona ten un clima de carácter 
Atlántico con compoñente Mediterráneo, o que se debe a súa seca estival de tres meses 
(xullo, agosto e setembro), con déficit de precipitacións. A temperatura media anual é 
de 14,8 ºC  e a pluviosidade abundante con un total de 1.514 mm. anuais. Hai que 
sinalar a existencia de  días de néboas , producidas por inversión térmica. 
 
 1.4.- As instalacións do Centro atópanse nun recinto pechado con muros e 
barandiñas, e dispón de 3 accesos pola Zona ESTE: 2 peatonais (un para a entrada ó 
Edificio de Educación Infantil e outra para o Edificio Principal) e 1 máis ancha para a 
entrada de coches directamente ao aparcamento -  e un acceso máis pola Zona Sur para 
camións, coches, etc... 
 Dentro del hai, na zona Leste un Edificio Principal de dúas plantas e soto con 
aloxamento para as seguintes dependencias: 

• Primeira Planta: 7 unidades de Educación Primaria, un Laboratorio 
totalmente equipado e unha Sala de Plástica , 2 titorías, unha aula de Música, 
Aula de  PT, Aula de AL. Aula de inglés  e 2 salas de aseos. 
• Planta baixa: 1 unidades de Educ. Infantil; un Salón de Actos,; 1 
Departamento de orientación,  unha Sala de Profesores; Biblioteca, Aula de 
informática, Dirección; Secretaría; 2 salas de aseos para os nenos e un aseo de 
minusválidos e unha sala anexa ao Salón de Actos. 

 Nesta planta baixa existen accesos polas Zonas: 
  -NORTE: dúas portas de dobre folla de aluminio e cristal, de 1,90 m. de 
ancho cada unha (en total 3,80 m.). 
  -SUR: unha porta de dobre folla de aluminio e cristal de 1,90 m. de 
ancho. 
  -OESTE: unha porta de dobre folla de ferro e cristal de 1,70 m. de ancho. 

• Soto: 1 aula para almacén, 1 cuarto para os grupos de presión de auga e 
calefacción, e outro pequeno almacén con outra entrada independente. 

 Anexo ao Edificio Principal, e á altura da planta baixa, pola Zona OESTE con 
acceso ao través dun Porche cuberto, están os baños, duchas e vestiarios exteriores, o 
almacén de material deportivo, o cuarto de Caldeiras con dúas entradas independentes, e 
o Pavillón deportivo cuberto, con accesos polo Porche, por dous laterais ou pola Zona 
OESTE do recinto. 
 O falso teito dos interiores do Edificio Principal  é de fibra de vidro, agás da 
primeira planta na Zona OESTE, que é de escaiola. 
 As fachadas son de ladrillo caravista e o tellado de tella plana (o Pavillón ten 
teito de estructura metálica e paredes de bloque). 

 ENCICLOPEDIA 
GALEGA 

C.E.I.P.  CRUZ - BUDIÑO 

PRECIPITACIÓNS 
ANUAIS 

1.515 mm. 1.524 mm. 

TEMPERATURAS 
MEDIAS 

14,8 ºC 15,88 ºC 
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 Os corredores e as escaleiras (en número de dúas estas últimas) teñen un ancho 
de 2,5 m. 
  Na parte NORTE nun desnivel de 2,5 a 3 m. por riba do Edificio 
Principal atópanse o Edificio de Educación Infantil e a pista deportiva descuberta con 
un peche de arames de 5 m. de altura. O Edificio de Educ. Infantil, de planta baixa, ten 
as seguintes dependencias: 

• Parte esquerda (con acceso independente): unha aula de educación infantil, 
un cuarto-taller de plástica, e aseos para  nenos desta unidade. 

• Parte dereita (con acceso tamén independente): outra aula de Educ. Infantil, a 
oficina da A.N.P.A., e aseos para nenos desta unidade. 

 Os falsos teitos son de fibra e o solo de baldosa. As paredes e fachadas son de 
pedra de granito e o tellado de tella plana sustentado por viguetas de madeira. 
 O acceso do Edificio Principal ó de Educación Infantil faise a través dunhas 
escaleiras de 2 m. de ancho protexidas cunhas barandiñas aos lados. 
 A pista deportiva descuberta ten tamén un acceso ó Pavillón cuberto a través 
dunhas escaleiras de 2 m. de ancho. 

6.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1.- MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 
 1.1.- Edificio Principal: O edificio Principal dispón dos seguintes medios de 
extinción: 
  1.1.a.- Extintores: 

 
 

Aula A 1 6     Kg. Polvo Polivalente ABC 
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Aula B 1 6     Kg. Polvo Polivalente ABC 

 
  1.1.b.- Bocas de Incendio: Hai unha boca de incendio na 1ª planta do 
edificio a carón das escaleiras con mangueira, chave de paso, manómetro e caixa 
protectora con tapa de cristal; e unha columna hidrante exterior para uso exclusivo dos 
bombeiros na parede da zona NE. do edificio, así coma tamén mangueira conectada ao 
pozo e outra boca de rego preto da columna hidrante. 

 SITUACIÓN CANTIDADE CARGA AXENTE EXTINTOR 

Parede Secretaría 
Sala profesores 
Corredor Clases 
Salón de actos 
Aula de informática 

1 
1 
2 
3 
1 

6 Kg. 
6 Kg. 
6  Kg. 
6  Kg. 
6  Kg. 

Polvo polivalene ABC 
Polvo polivalene ABC 
Polvo polivalene ABC 
Polvo polivalene ABC 
Polvo polivalene ABC 
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Sala Caldeiras 1 6    Kg. Sobrecaldeira automático 
(Polvo + gas) 
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Corredor  
Laboratorio 

2 
1 

5,5 Kg. 
5,5 Kg. 
 

Polvo polivalente ABC 
Polvo polivalente ABC 
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2.- SISTEMA DE AVISO DE ALARMA: 
 Na Secretaría do Edificio Principal hai un cadro de alarma acústica, con 
accionamento manual (para o caso dunha emerxencia) ou programado por medio de 
dous reloxos, con dous pulsadores: un acciona dous timbres na primeira planta e un 
terceiro timbre na planta baixa do edificio principal, e o outro fai soar unha sirena 
exterior. 
 Ademais temos un sistema de megafonía que, dende a Dirección do Colexio ou 
dende o cuartiño de Radio Activa (situado no Salón de Actos) chega a tódalas aulas dos 
dous edificios e ás instalacións deportivas exteriores. 
 
 
3.- EQUIPOS E MATERIAL DE 1ª INTERVENCIÓN: 
 3.1.- Botiquín: 

Hai cinco botiquíns escolares: dous no Edificio Principal, outros dous no 
Edificio de Educación Infantil e outro no departamento de Educación 
Física. Os tres están completos para o seu uso escolar: desinfectantes e 
antisépticos (auga osixenada, mercurocromo, cristalmina, betadine,etc.), 
antiinflamatorios (en pomadas, líquidos, etc.), cremas queimaduras, gasas, 
esparadrapo,tiriñas, pinzas, gomas-torniquete, alcohol, ... 

 
 
 
 
 3.2.- Chaves: 

Hai un chaveiro xeral ubicado no cuarto de Dirección na planta baixa do 
Edificio Principal, con copias de tódolos peches do edificio. 

 
3.3.- Para prever calquera labor de rescate dentro dos edificios, tamén 

dispoñemos dun megáfono portátil. 
 

3.4.- Unha guía dos principais servicios de urxencia está en lugar visible á beira 
do teléfono na Dirección do Centro. 
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6.3 PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

4.- DESEÑO DA EVACUACIÓN: 
  4.1.- OCUPACIÓN DOS EDIFICIOS: 
   4.1.a.- Edificio Principal: 
 
PLANTA BAIXA PRIMEIRA PLANTA 
GRUPO NENOS GRUPO NENOS 

    
    
    
    
    
    
    
    

    

 
 
 
 
  4.1.b.- Edificio de Educación Infantil: 
 
GRUPO NÚMERO DE NENOS 
A  
B  
TOTAL EDIFICIO EDUC. INFANTIL  
 
 
 
 
 
 
 4.2.- VÍAS DE EVACUACIÓN: 
  No edificio principal tódalas aulas dos nenos teñen dúas portas de acceso, 
agás dúas clases na 1ª Planta, que só teñen unha porta cada clase. 
  Como xa se mencionou no apartado 1.3. da descrición do Centro, os 
corredores e escaleiras (zonas de evacuación) teñen un ancho de 2,5 m. 
 
 4.3.- INSTRUCCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DUN EXERCICIO DE 
EVACUACIÓN DE EMERXENCIA: 
  As seguintes instruccións están unicamente orientadas á realización dun 
simulacro de emerxencia con evacuación dos edificios do Centro, que permita: 

TOTAL ALUMNOS EDIFICIO PRINCIPAL... ............................................... 
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 a) Familiarizar ao colectivo escolar (alumnos e profesores) cunha actuación que, 
chegado o caso, non lle sorprenda desprevido. 
 b) Poder usar axeitadamente os medios dispoñibles para menguar a magnitude 
dunha situación imprevista. 
 c) Detectar as principais insuficiencias no edificio ante unha situación crítica. 
  4.3.1.- CARÁCTER DA EXPERIENCIA: 
 A efectos orientativos, pódense considerar tempos máximos para a evacuación 
do edificio escolar os seguintes: 3 minutos para a evacuación de cada planta e 5 minutos 
para a evacuación total do edificio. A interrupción das actividades escolares, no caso 
dun simulacro, non debería exceder os 30 minutos. 
 O simulacro realizarase nun caso de máxima ocupación dos edificios e 
instalacións do Centro. 
 Con antelación ó día do simulacro, a Dirección do Centro informará aos pais dos 
alumnos acerca do exercicio que se pretende realizar, con obxecto de evitar alarmas ou 
efectos de pánico, pero sen precisar nin o día, nin a hora nos que se ha realizar. 
 Os profesores recibirán con antelación as seguintes instrucións orientativas de 
actuación: 
 
 
  4.3.2.- INSTRUCCIÓNS ORIENTATIVAS DE ACTUACIÓN PARA 
OS PROFESORES: 
 a) Pola Dirección do Centro quedan designados como Coordinadores XERAIS, 
que asumirán a responsabilidade total do simulacro e coordinarán tódalas operacións do 
mesmo, os seguintes profesores: 
 
  SUPLENTE 
Coordinador Xeral   
 b) Así mesmo quedan designados os seguintes profesores que controlarán o 
tempo de evacuación na súa planta e o número de alumnos evacuados: 
 
  SUPLENTE 
Coordinador Primeira 
Planta 

  

Coordinador Planta Baixa   
Coordinador Edificio 
Educación Infantil 

  

 c) O Coordinador no Exterior dos Edificios  ⇒   
(SUPLENTE⇒ Profesor de maior idade libre de clase nese momento) controlará o 
tempo total de evacuación dos mesmos. 
 d) O Director do Colexio responsabilizarase de desconectar a Electricidade e o 
subministro de Gasóleo, unha vez despois de soar o sinal de alarma. 
  

e) Cada profesor, na súa aula, organizará a estratexia do seu grupo, encargando a 
algúns alumnos a realización de funcións concretas como pechar as portas e ventás, 
contar os alumnos, controlar que non leven obxectos persoais, etc...Con esto os 
alumnos terán maior participación neste exercicio. 

  
f) Cada profesor comprobará que a súa aula e recintos anexos próximos quedan 
baleiros e coas portas e ventás pechadas. 
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g) O momento exacto do simulacro será determinado e mantido en segredo polo 
Director do Centro, e non se comunicará en ningún caso ás persoas relacionadas con 
este feito. 

  
h) O comezo do exercicio será unha contrasinal verbal emitida pola megafonía do 
Colexio, e que só coñecerán os profesores (en ningún caso os alumnos); e a 
continuación faranse soar as sirenas exterior e interiores (tamén cunha contrasinal 
distinta á dunha saída ou entrada), para asegurar así que non quede ningún rincón do 
colexio por avisar. 

  
j) Para a evacuación ordenada por plantas seguiranse os seguintes criterios: 

   
j.1) Ao sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edificio principal, 
en primeiro  lugar os alumnos da Planta Baixa, utilizando o corredor e 
portas da Zona Oeste, cara ó Porche cuberto e ata a pista deportiva 
descuberta. Da mesma  maneira os alumnos do edificio de Educación 
Infantil sairán polo seu porche traseiro para ir a reunirse cos anteriores no 
mesmo punto de encontro: a pista deportiva descuberta. 

   
j.2) Simultaneamente, os da Primeira Planta mobilizaranse ordenadamente cara as 
escaleiras en fila de dous e comezarán a saír os cursos  da ala LESTE, e a 
continuación os da ala OESTE. Cada clase farao polas escaleiras da súa man e, tras 
subir polas que comunican os dous edificios, reuniranse todos no patio dianteiro do 
Edificio de Educ. Infantil.   
j.3) O desaloxo en cada planta farase por grupos sen mesturarse, saíndo en primeiro 
lugar as aulas máis pretas ás escaleiras na Primeira Planta, e máis pretas á saída na 
Planta baixa. 
k) Por parte do profesorado procurarase non incorrer en comportamentos que poidan 
denotar precipitación ou nerviosismo, para evitar transmitir estes sentimentos ós 
nenos. 

 l) Unha vez desaloxados os edificios, os alumnos concentraranse nos devanditos 
puntos de encontro exteriores, controlados polos seus profesores, que vixiarán a 
presencia do seu grupo, e polos coordinadores das respectivas zonas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Exterior dos edificios 

Pista Exterior Descuberta (aprox. 100 
nenos) 

Patio dianteiro Ed. Infantil 

Coordinador edificio Ed. 
Infantil 

Coordinador Planta 
Baixa 

Coordinador Primeira Planta 
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m) Finalizado o exercicio de evacuación, o equipo de coordinadores 

inspeccionará todo o Centro, con obxecto de detectar as posibles anomalías ou 
desperfectos que se puideran ocasionar. 

 
4.3.3.- INSTRUCIÓNS ORIENTATIVAS PARA OS ALUMNOS: 
  Con varios días de antelación á realización do simulacro, informarase aos 
alumnos dos pormenores e obxectivos deste exercicio e explicaránselle as seguintes 
instrucións e hábitos que deben seguir e ter nese preciso momento: 

a) Cada alumno debe seguir sempre as indicacións do seu profesor, non actuando 
nunca pola súa conta. 

b) Os alumnos que teñan funcións encomendadas polo seu profesor teñen que 
cumprir as, colaborando así no mantemento do orden do grupo. 

c) Os alumnos, en ningún caso recollerán os seus obxectos persoais. 
d) Se algún alumno se atopase nese momento nos aseos da mesma planta que o seu 

grupo, deberá incorporarse con toda rapidez ao seu grupo. Si se atopase nunha 
planta diferente, incorporarase ao grupo máis cercano que se atope nese 
momento en movemento de saída, comunicándolle ao profesor dese grupo os 
seus datos (nome e curso). 

e) Tódolos movementos deberán realizarse rápida pero ordenadamente, sen correr, 
atropelar, nin empuxar ós demais, en silencio e con sentido de axuda aos demais. 

f) Ningún alumno se deterá xunto ás portas de saída. 
g) Nestas prácticas de evacuación, demais está dicilo, respectarase sempre todo o 

mobiliario i equipamento escolar. 
h) En ningún caso un alumno voltará atrás, sexa cal sexa o pretexto. 
i) Si nos pasillos ou escaleiras existise algún obstáculo que puidese producir algún 

accidente ou retraso, será apartado polos primeiros alumnos de xeito que non 
provoque caídas. 

j) En todo caso os grupos permanecerán sempre xuntos, sin separarse nin adiantar uns 
a outros, incluso cando se atopen no lugar de concentración, para facilitar 
rapidamente a tarefa de control dos grupos por  parte dos profesores. 

 
 
4.4.4. RECOMENDACIÓNS XERAIS EN CASO DE INCENDIO NO EDIFICIO 

a) Irse rápido pero sen correr. 
b) Evitar as correntes de aire. 
c) Cortar a corrente eléctrica se o lume afecta 

a unha instalación eléctrica. 
d) Atacar a base das lapas se hai un extintor a 

man. 
e) Se un líquido se inflamou, sufocar o lume con panos mollados. 
f) Se o lume está dentro dun recipiente, tápao. 
g) Si se acende a roupa duna persoa, faina rodar polo chan. 
h) Se te atopas nun lugar cheo de fume, avanza a “gatiñas”. 
i) Se hai lume ou ben fume detrás duna porta, mantela pechada, e 

se é posible, mollala a miúdo. 
j) Faite ver pola ventá se non poder saír pola porta. 
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ALERTA DE RISCO QUÍMICO 
 Este tipo de risco identificase dentro dos denominados ”Riscos 
Tecnolóxicos”. Ten a súa orixe nas reaccións incontroladas que poden 
desencadearse nas industrias circundantes, ainda que non próximas ao 
centro, e que poden afectar a esta comunidade educativa. O perigo ao que 
está exposto o C.E.I.P. de Cruz-Budiño, dada a súa ubicación pode provir 
dun escape ou fuga de gas ou líquido volátil de alta perigosidade 
(inflamable, tóxico ou ambolosdous) e que, segundo a súa concentración, 
podería comportar un risco para a saúde.  
SINAIS DE ALERTA  

A sirena repetirá tres sinais de 15 segundos de duración cada 
unha, espaciadas por 5 segundos de silencio.  
 
FIN DA ALERTA  

A sirea emitirá unha sinal contínua de 30 segundos de duración.  
 
 
NORMAS PREVIAS A EMERXENCIA  
TELÉFONOS  
SOS GALICIA: l l2 
BOMBEIROS : 986 330659 
PROTECCIÓN CIVIL: 986 336492  
POLICÍA : 986 330659/337871 
CONEXIÓNS RADIOFÓNICAS: Sala de profesores, aulas e emisora de radio (102.8 
FM)  
CONEXIÓNS TELEFÓNICAS/FAX : Instalados en Dirección e Secretaria.  
SITUACIÓN INTERRUPTORES, GAS E AUGA: Na planta baixa no armario 
empotrado entre ambolosdous aseos. 
MATERIAL:  

•••• Botiquíns de urxencia  
1 Frontal da xefatura de estudos  
1 Aula de educación infantil (estrada)  
1 Vestiario profesor de Educación Física.  
1 Gabinete médico  

•••• Linterna con pilas de recambio: No armario arquivador da 
Xefatura de Estudos.  

•••• Rollos de cinta adhesiva: Armario empotrado do material 
funxible (fronte á dirección)  

 
 
PROCEDEMENTO A SEGUIR 

Mentras se espera as consignas e información das autoridades:  
1.- CONFINAMENTO: Pecharse nas aulas e locais illados do exterior e 
selar con cinta adhesiva as ventás e tódolos accesos de aire. No caso de estar no 
patio, entrar  rapidamente no edificio da escola. Os alumnos dun mesmo grupo 
confinaranse xuntos. O confinamento procurarase que sexa sempre en locais 
situados na parte contraria de onde proceda a NUBE TÓXICA (en contra da 
dirección do vento). PECHAR PORTAS E VENTÁS. 
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2.- Manter a tranquilidade e agardar as noticias do exterior.  
3.- Salvo extrema urxencia NON UTILIZAR O TELÉFONO.  
 
4.- Non se pode abandonar o centro mentras dure a emerxencia e os 
pais non poden vir a buscar aos nenos á escola.  

5.- Desconectaráse a calefacción e calquera outro sistema que permita entrar aire 
do  exterior (Prohibido fumar ou acender ningún tipo de chispa)  

Persoal encargado: Equipo directivo  
6.- Non está permitido acceder aos sotos  
 
7.– Por precaución, e sempre que sexa posible, respirar 
a través dun pano mollado. 
8.- Ventilar todo o edificio escolar para eliminar os rastros de gas 

que poidan quedar.  
 
 
9.- Pasado o perigo, a saida dos alumnos cara as súas casas farase do seguinte 
xeito: 

− Alumnos non transportados: Voltarán comezando polos nenos de 
menor idade. 

− Alumnos transportados: Concentraranse na entrada 
(aparcamento) ata o seu desprazamento  

•••• En caso de evacuación correrá a cargo da policía a organización 
do transporte despois de que os profesores fixeran o reconto no punto de 
reunión.  

 
ALGÚNS EXEMPLOS DE NUBES DE GASES 
TÓXICOS  

� Cloro 
� Amoníaco 

INFLAMABLES  
� Metano 
� Propano 
� Butano 

TÓXICOS E INFLAMABLES 
� Benceno e derivados  

 
ALERTA DE RISCO DE EXPLOSIÓN 
 Dada a situación do centro (non proximidade a instalacións industriais perigosas 

e sistema de calefacción por fuell-oil, con ubicación de 
depósito subterráneo separado do edifcio escolar e do cuarto de 
caldeiras e, ambolosdous exteriores); non é previsible no 
presente Plan de Autoprotección ningún 
plan de emerxencia para situacións de risco 
de explosións -fisicas ou químicas- e 
inundacións, xa que as dúas edificacións 
están situadas sobre terreo elevado. 
 Salvo a particularidade de que que se 

produza unha situación de emerxencia por risco de explosión externa 
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derivada dunha nube de gas inflamable. En todo caso de se producir, procederase 
seguindo o comportamento habitual: 

− Confinarse na escola na parte oposta ao lugar onde se espera a explosión e evitar 
colocarse cerca das ventás. 

− Baixar persianas e correr cortinas. - Utilizar as mesas, 
cadeiras e mobles como barreiras. 

− Se a explosión sorprendera aos alumnos fora, utilizarán os 
talúdes naturais para se protexer.  

 
 
ALERTA DE RISCO DE INUNDACIÓNS OU TEMPORAIS  

O C.E.I.P. de Cruz-Budiño está situado, como xa se indicou 
anteriormente, nunha elevación do terreo que fai improbable unha 
emerxencia derivada deste tipo de risco.  

En canto os temporais de vento ou neve procederase a:  
− Confinamento no centro.  

− Escoitar a radio para recibir noticias do exterior.  
− Pechar portas e ventás.  
− Estar pendentes do teléfono e axudar a seguir as instrucións das 

autoridades. 
 

 
Un terremoto ou sismo é, xeralmente, a ruptura duna 
parte da cortiza terrestre, que ocasiona tremores de 
magnitude e intensidade variables. 
 
 
GRAOS DO TERREMOTO 
 En España actualmente rexe a M.S.K., que vai do 
grao I ao XII e que ten os seguintes efectos: 
GRAO I : Non é percibido polos sentidos humanos 
GRAO II: Perceptible só por algunhas persoas en pisos superiores dos edificios. 
GRAO III: A vibración percibida é semellante á causada por un camión lixeiro. 
GRAO IV: A vibración é comparable á do paso dun camión pesado. 
GRAO V : Os obxectos que colgan balancéanse. Os cadros golpean nas paredes e as 
portas e ventás abertas baten fortemente. 
GRAO VI: Os animais fuxen. Caen os libros dos estantes. Pódense abrir pequenas 
gretas. Hai cambio no caudal dos mananciais. 
GRAO VII: Moitas persoas teñen dificultade para manterse en pé. As construcións 
sofren danos moderados. Aparecen fisuras en muros de pedra. Cambia o nivel dos 
mananciais. 
GRAO VIII: A partires deste grao hai efectos significativos sobre as persoas, o medio 
ambiente e as construcións. Historicamente non se deu nunca en Galicia, e é pouco 
probable que suceda. 
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RECOMENDACIÓNS 
a) Non ter obxectos pesados en estanterías altas. 
b) Desconectar chaves de luz, gas e auga. 
c) Manter a calma. 
d) Se estás dentro do colexio, quédate dentro. Se estás no patio, 

permanece fora. 
e) Dentro do colexio resgoárdate debaixo da mesa ou 

dos marcos das portas. 
f) No patio, alónxate do edificio e dos cables 

eléctricos. 
g) Apaga todo o lume durante e inmediatamente despois do tremor. 
h) Non utilizar o teléfono salvo para situacións de extrema urxencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


