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dos espazos e dos tempos, así como a distribución dos recursos, para favorecer unha 
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1. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO 
 

A presente Normativa sobre Organización, Funcionamento e convivencia do Centro 

pretende ser un instrumento funcional cun obxectivo básico fundamental que é garantir a 

actividade educativa do centro, cunha actuación conforme aos principios de tolerancia e 

respecto. 

Para conseguilo é necesario que todos os  integrantes desta comunidade educativa coñezan 

e asuman as orientacións e concrecións que se recollen neste documento “Normas de 

organización e funcionamento”, avalíen a súa aplicación e introduzan, non seu caso, as 

modificacións oportunas segundo o procedemento que se estableza. 

A Comunidade Escolar do Colexio de Educación Infantil e Primaria do Foxo , A Estrada, é un 

núcleo de convivencia e traballo educativo, integrado por todos/as os/as que participan na 

tarefa docente: profesorado, alumnado, pais e nais e persoal non docente. O presente 

documento establece a regulación da vida académica no noso colexio, así como a relación 

cos distintos elementos que compoñen a Comunidade Educativa. 

As ensinanzas impartidas no Centro axustaranse ás disposicións xerais da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, así como ás normas de 

organización, funcionamento e convivencia do centro. 

Estas ensinanzas irán encamiñadas a levar ao noso alumnado a unha formación humana 

integral na súa dobre dimensión persoal e social, adaptada no posible ás capacidades e 

aptitudes de cada un deles e delas, desenvolvendo a súa personalidade e competencias, 

dentro dun clima de convivencia e liberdades fundamentais, completada nos seguintes 

aspectos: 

a) Desenvolvemento das súas capacidades intelectuais e creativas, fomentando 

hábitos de estudo e traballo persoal. 

b) Desenvolvemento das súas capacidades físicas e adquisición de actividades 

psicomotrices, fomentando hábitos de orde, limpeza, deportividade, ... 

c) Desenvolvemento de actitudes para a convivencia, fomentando hábitos de 

cooperación e respecto mutuo. 

d) Desenvolvemento de actitudes de respecto, conservación e mellora do medio 

ambiente. 
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e) Desenvolvemento das competencias básicas. 

 

NORMATIVA LEGAL 

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

Real Decreto 126/2014 polo que se establece o currículo básico da educación primaria. (BOE 

1/03/2014).  

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014).  

ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos 

cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da 

calidade educativa.   

Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes dos 

alumnos e as normas de convivencia nos centro. 

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

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.  

Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto 85/2007 , do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da 

Convivencia Escolar. 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

Galicia. 

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

funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. 

DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar 
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Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do 

complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. 

ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e 

vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación. 

 Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións 

prioritarias dos servizos de Orientación Educativa e Profesional na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A aplicación da presente Normativaafecta a: 

- Todos os mestres/as do centro ou adscritos ao mesmo, independentemente de cal 

sexa a súa situación administrativa. 

- Todos os alumnos e alumnas, pais/nais ou titores legais, dende que se matriculan no 

centro ata a súa baixa. 

- Todo o persoal non docente, contratado ou cedido por outras entidades. 

As obrigas presentes neste regulamento  refírense ás seguintes situacións: 

- Dentro do recinto escolar e durante o período de horas de permanencia obrigatoria 

no centro. 

- Nas saídas onde vaian os alumnos/as acompañados/as polos pais/nais e 

profesores/as. 

- Naquelas actividades complementarias e extraescolares que estean baixo a 

responsabilidade de profesores/as, nais/pais ou persoal contratado. 

 

ORGANIGRAMA 

O Equipo directivo  composto por: director/a, xefe de estudos e secretario/a. O director é o 

mestre que ten maior dispoñibilidade horaria para o cargo dentro do establecido por lei. 

Hai un profesor/a titor/a en cada nivel de educación primaria e segundo o catálogo de 

Centros hai dous mestres para dous grupos de Educación Infantil que serán unidades mixtas. 
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Equipos de Ciclo: O equipo docente de cada nivel está composto polo profesor/a titor/a  e os 

docentes que imparten clase nese nivel. 

Na etapa de Educación Infantil hai un mestre coordinador desta etapa. 

Na etapa de Educación Primaria, seguimos considerando ciclos a nivel de coordinación; polo 

que hai un mestre coordinador por cada dous niveis. Así existe un mestre coordinador de 1º 

e 2º cursos, un mestre coordinador de 3º e 4º cursos e un mestre coordinador de 5º e 6º 

curso. 

Os especialistas cos que conta o Centro son os seguintes: Educación Musical, Lingua 

estranxeira, Relixión, Educación física. 

O Departamento de Orientación está formado polo xefe do departamento de Orientación, o 

mestre de Pedagoxía Terapéutica e o mestre de Audición e Linguaxe. 

No Centro funcionará un Equipo de Dinamización da Lingua Galega, un Equipo de Biblioteca, 

un Equipo de dinamización  convivencia, un Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares. 

Persoal non docente: conserxe, limpiadoras e auxiliar técnico educativo 

O presente NOF poderá ser revisado ao comezo de cada curso. 

Calquera modificación deberá ser aprobada polo Claustro e o Consello Escolar. 

 

TITORES: 

A acción titorial considérase esencial no proceso educativo dos alumnos/as. Cada grupo de 

alumnos/as terá un/a titor/a que será designado polo Director/a a proposta do Xefe/a de 

Estudos, segundo indica a lexislación vixente. 

A titoría forma parte do concepto, máis amplo, de orientación educativa e vén a representar 

o primeiro nivel (por ser o máis próximo) de actuación orientadora. Lévaa a cabo un titor/a e 

o resto de mestres/as con responsabilidade sobre un grupo de alumnos/as. É un labor moi 

extenso que necesita da colaboración de todos os axentes educativos: titor/a, profesorado, 

familias e orientador/a. 

As funcións principais da titoría son: 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 8 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

a)  Facilitar a integración dos alumnos no seu grupo e na vida do centro. 

b) Crear as condicións de aprendizaxe adecuadas para aproveitar ao máximo as 

potencialidades da clase como grupo. 

c) Facer un seguimento individualizado das condicións en que se desenvolve a 

aprendizaxe de cada alumno. 

d)  Detectar as necesidades educativas, temporais ou permanentes, que se puideran 

dar co fin de adoptar as medidas organizativas e/ ou curriculares que se precisen. 

e) Fomentar o desenvolvemento e a autonomía persoal mediante a participación na 

vida da aula e do centro e a ensinanza explícita de estratexias de aprendizaxe e de 

habilidades para formarse un criterio propio para a vida social. 

f)  Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de 

tolerancia, igualdade de dereitos e oportunidades, responsabilidade, respecto e 

solución dialogada dos conflitos. 

g) Elaborar e coordinar o axuste das programacións ao grupo de alumnos/as, 

especialmente no que se refire ás repostas educativas de necesidades educativas 

específicas. 

h) Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e nas actividades de 

orientación, baixo a coordinación do Director/a. 

i) Coordinar o proceso avaliador do equipo de profesores/as do grupo-clase, así como 

de calquera información de importancia para o mesmo. Cubrir as actas despois de 

cada sesión de avaliación ou documentos oficiais relativos ao seu grupo de 

alumnos/as e fará chegar a información ás familias. As actas entregaranse na 

secretaría. 

j)  Informar aos pais/nais e mestres do grupo de todos os aspectos en relación coas 

actividades docentes e o rendemento académico.. 

k)  Promover a participación das familias na labor formativa, asesorándoas e 

informándoas daquilo que precisen e demanden, tanto no relacionado co proceso de 

ensino-aprendizaxe como nos aspectos de desenvolvemento persoal e social dos 

fillos/as. 

l) Atender ao alumnado, xunto co resto de profesores/as do Centro, durante os 

períodos doe recreo e noutras actividades complementarias. 
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EQUIPOS DE NIVEL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Formado por todo o profesorado que imparte docencia  nese nivel e que terá, entr outras, as 

seguinte competencias: 

- Elaborar as programacións didácticas das ensinanzas que ten encomendadas segundo as 

directrices xerais elaboradas pola CCP. 

- Avaliar aos alumnado nas correspondentes sesións de avaliación, das que levantará acta 

o/a profesor/a do grupo. 

 

 

 

2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DOS ÓRGANOS COLEXIADOS E 
AS COMISIÓNS QUE NELES SE CONSTITÚAN 

 

2.1. ÓRGANOS DE GOBERNO  
 

Dadas as características particulares deste Centro, con pouco profesorado , temos 

establecidas as reunións do seguinte xeito:  

Tendo en conta que coa implantación da LOMCE desaparecen os ciclos a Comisión de 

coordinación Pedagóxica considerámola integrada por todos os titores e tamén todos os 

especialistas. No entanto, acordamos continuar coas coordinacións por niveis, así haberá un 

coordinador de educación Infantil, outro de 1º e 2º cursos, outro de 3º e 4º cursos e outro 

de 5º e 6º cursos.  

As reunións dos Equipos de Coordinación docente: Equipos de Ciclo e Comisión de 

Coordinación Pedagóxica celébranse en conxunto, acudindo ás mesmas todos os membros 

do Claustro. Están fixadas para os luns ás 17.15 horas.  

Todos os luns do mes, ás 17.15 horas, os membros do claustro reunímonos en reunións que 

chamamos “Reunións Informativas” para tratar, entre outros temas, os seguintes:  

Temas informativos do Centro de carácter xeral.  

Realizar propostas relativas á PXA.  

Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo de Centro e a programación Xeral anual.  

Analizar a metodoloxía didáctica.  
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Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas e do plan de 

acción titorial.  

Trimestralmente os coordinadores do Plan Proxecta , os coordinadores dos equipos de 

dinamización da convivencia, de dinamización das tic, de actividades complementarias e 

extraescolares, a coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, o coordinador 

da Sección Bilingüe, a coordinadora do Equipo da Biblioteca, a coordinadora do Plan de 

Formación Permanente do Profesorado e a coordinadora do programa PROA, recollen 

aqueles temas tratados nestas reunións que sexan da súa competencia e elaboran unha acta 

que será entregada a semana anterior á finalización de cada trimestre. 

 

2.1.1. EQUIPO DIRECTIVO  
 

 Organigrama 
 

O equipo directivo está formado polo director/a, o xefe de estudos  e o secretario/a. 

Dirección 

Son funcións do Director aquelas que se relacionan no artigo 132 do capítulo IV da LOE. 

 

Xefatura de Estudos 

O Xefe de Estudos, que deberá ser profesor/a con destino definitivo no Centro, será 

designado polo Director/a logo de comunicarllo ao Consello Escolar. 

O director/a remitirá o nome do mestre/a que ocupará o cargo de Xefe de Estudos ao 

Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria co fin que sexa 

nomeado/a por este. 

Son funcións do Xefe de Estudos aquelas que se relacionan no artigo 34 do Decreto 374/96 

do 17 de outubro (FDOG do 21 de outubro de 1996) 

O Xefe de Estudos asumirá as funcións do  Director/a do Centro no caso de ausencia deste. 
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Secretaria 

O Secretario/a,que deberá ser profesor/a con destino definitivo no Centro, será designado 

polo Director/a logo de comunicarllo ao Consello Escolar. 

O director/a remitirá o nome do mestre/a que ocupará o cargo de Secretario/a ao Delegado 

Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria co fin que sexa 

nomeado/a por este. 

Son funcións do Secretario aquelas que se relacionan no artigo 35 do Decreto 374/1996 do 

17 de outubro (DOG do 21 de outubro de 1996) 

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións do Secretario/a, farase cargo 

das súas funcións o mestre/a que designe o Director/a do centro logo da súa comunicación 

ao Consello Escolar do mesmo. 

 Reparto de funcións 
 
As funcións serán as establecidas na normativa vixente, aínda que primará o traballo 

colaborativo entre os membros do Equipo segundo a dispoñibilidade horaria. 

 

2.1.2. CONSELLO ESCOLAR  
 

 Organigrama con número de representantes de cada sector.  
 

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na xestión do  

O mesmo os distintos membros da comunidade educativa. A súa composición e competencias 

veñen marcadas polos artigos 37 e 43 respectivamente, do decreto 374/ 1996 do 17 de 

outubro (DOG 21-10-1996)  e pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación.    

 

Estará composto por: 

a) O Director/a do Centro, que será o Presidente. 

b) Un concelleiro ou representante do Concello. 

d) Cinco mestres elixidos polo Claustro. (O número de profesores/as non  poderá ser inferior a 

un terzo do total dos compoñentes do consello). 
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e) Cinco pais /nais de alumnos/as elixidos por todos os pais do Centro. Un dos representantes 

que lle corresponde aos pais no consello escolar pode ser proposto pola asociación de pais/nais 

máis representativa. (O número de pais non poderá ser inferior a un terzo do total dos 

compoñentes do Consello). 

f) Un representante do persoal de administración e servizos con voz e sen voto. 

Unha vez constituído o consello escolar  do centro, este designará unha persoa que impulse 

medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. 

 

 Comisións: composición, funcións, comunicación co resto do Consello Escolar… 
 

No seo do Consello Escolar do Centro funcionará:  

1. Unha comisión económica integrada polo director/a, un mestre/a, un  pai/nai de 

alumno/a e o secretario/a do centro. A Comisión Económica informará ao Consello 

Escolar sobre cantas materias de índole económica lle sexan encomendadas. 

2. A comisión de convivencia.Estará constituída polo/a director/a, o/a Xefe de Estudos, 

dous representantes dos mestres/as, un representante dos pais/nais, un representante 

do persoal non docente e o Xefe do Departamento de Orientación. A súa organización e 

funcionamento está regulado polo Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se regula 

o Observatorio Galego de Convivencia Escolar 

3. Comisión de servizo de comedor escolar.  Estará integrada polo director/a, un mestre/a, 

un  pai/nai de alumno/a ( preferiblemente representante da ANPA)  e o secretario/a do 

centro e terá as seguintes funcións: 

. Propoñer ao Consello Escolar os menús de acordo cunha alimentación sá e equilibrada. 

. Elaborar e propoñer ao Consello Escolar un Plan de Actividades que desenvolverá o 

alumnado que utilice o servizo de comedor escolar. 

. Seguimento do servizo de comedor, formulando propostas de mellora, se é o caso, 

ante o Consello Escolar. 

. Velar polo cumprimento das normas de hixiene e sanidade 

. Realizar o inventario do material funxible do comedor( agás o correspondente ao 

menaxe que pertence á empresa de catering). 

4. Comisión de Biblioteca Escolar. Integrada pola persoa responsable da mesma, o 

director/a, o/a Xefe de Estudos, un representante dos pais/nais, o representante da 
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Anpa e o representante do concello. Entre outras funcións será a encargada de facer 

propostas de actividades a desenvolver, planificar o gasto  para adquisición de materiais 

para a Biblioteca, establecer  medidas de apoio á biblioteca Escolar, propoñer a 

participación en programas que dependan da Biblioteca Escolar. 

5. Poderán constituírse outras comisións para asuntos específicos, nas que estarán 

presentes , polo menos, un mestre/a, e un pai/nai de alumno/a. 

 

Funcionamento do Consello: 

a) As reunións do Consello escolar celebraranse en días lectivos e en horas que permitan a 

asistencia de todos os sectores representados no mesmo. 

b) O Consello Escolar reunirase preceptivamente unha vez ao trimestre e sempre que o 

convoque o seu presidente ou o soliciten como mínimo un terzo dos seus membros. Neste 

último caso o director/a realizará a convocatoria no prazo máximo de 20 días a contar desde 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. 

c) O quórum para que sexa válida a constitución deste órgano  colexiado será o da maioría 

absoluta dos seus membros. Se non houbese quórum, constituirase unha segunda convocatoria 

vinte catro horas máis tarde; para iso abondará a terceira parte e en todo caso un número non 

inferior a tres. 

As convocatorias extraordinarias será suficiente con vinte e catro horas antes da súa 

celebración. En casos de apuro non hai prazo de convocatoria pero deberán estar presentes  

todos os seus membros. Na convocatoria constará a orde do día correspondente.  

d) A orde do día  fixaraa o presidente/a, tendo en conta, en todo caso as peticións dos demais 

membros formuladas coa suficiente antelación. 

e) Os acordos adoptaranse por maioría absoluta dos seus compoñentes. No caso de que haxa 

empate decidirá o voto do presidente/a. Non se poderá tomar acordos sobre asuntos que non 

figuren na orde do día, non sendo se están  presentes todos os membros e sexa declarada de 

urxencia o asunto pola maioría dos mesmos. 

f) De cada sesión levantará acta o secretario/a, que será aprobada na mesma ou na seguinte 

xunta e firmada polo secretario/a co Vº e P. do presidente/a. A acta poderá ser exposta no 
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lugar onde teñan lugar estas reunións, a disposición de todos os membros do consello, e 

aprobarse na seguinte reunión sen necesidade de que o secretario/a proceda á súa lectura.  

g) As votación serán a man alzada, salvo que algún membro solicite que se faga de xeito 

secreto. 

h) Os membros deste órgano colexiado poderán facer constar na acta o seu voto contrario ao 

acordo que se adoptará, así como os motivos que o xustifiquen. Cando voten en contra e fagan 

constar o motivo da súa postura, quedarán exentos das responsabilidades que no seu caso 

puideran derivar dos acordos do órgano colexiado. 

i) A asistencia ás reunións, debidamente convocadas, é obrigatoria para todos os seus 

membros. 

l) Establécese ,como norma xeral, o mércores como día para a celebración das reunións do CE 

fixando a hora de inicio e o lugar en cada convocatoria. 

 

 
2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

 

2.2.1. CCP 
 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) estará integrada por todos os membros do 

Claustro, debido á desaparición dos ciclos, tras a entrada en vigor da LOMCE. Actuará como 

secretario/a un membro da comisión, designado polo director/a, oídos os restantes 

membros, que levantará acta das reunións celebradas cunha periodicidade mensual. Estas 

actas quedarán arquivadas na dirección do Centro 

As súas competencias veñen marcadas polos artigos 61 e 62 do decreto 374/1996 do 17 de 

outubro. 

2.2.2. CLAUSTRO  
 

O Claustro de profesores/as é o órgano propio de participación do profesorado no goberno 

do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, informar e, de ser o caso, decidir 

sobre todos os aspectos educativos do centro. O claustro será presidido polo director e 

estará integrado pola totalidade dos profesores/as que presten servizo no centro. 
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As súas competencias veñen marcadas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación e 

polo artigo 47 do decreto 374/1996, do 17 de outubro da Consellería de Educación e OU 

(DOG 21/10/96) . 

Con respecto ao funcionamento do claustro de profesores/as sinalar: 

- O Claustro reunirase preceptivamente unha vez por trimestre, e sempre que o solicite polo 

menos un terzo dos seus membros. Neste último caso, o director/a realizará a convocatoria 

no prazo máximo de vinte días a contar desde o seguinte día a aquel no que se presenta a 

petición. 

- A asistencia ao Claustro será obrigatoria para todos os compoñentes do mesmo. 

- As xuntas do Claustro serán notificadas por escrito, por correo electrónico ou no taboleiro 

de anuncios, ao profesorado cunha antelación dunha semana. As convocatorias 

extraordinarias será suficiente con vinte e catro horas antes da súa celebración. En casos de 

urxencia non hai prazo de convocatoria pero deberán estar presentes  todos os seus 

membros. Na notificación figurará a orde do día.  

- A orde do día será fixada polo presidente, tendo en conta as peticións dos demais 

membros do Claustro  formuladas coa suficiente antelación. 

- Os acordos serán tomados pola maioría dos seus membros. 

- Non poderá ser obxecto de acordo ningún asunto que non figure na orde do día, agás se 

están presentes  todos os membros e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto 

favorable da maioría. 

- O Secretario/a levantará acta de cada sesión, que será aprobada na mesma ou na seguinte 

sesión e firmada polo secretario/a e o Vº e P. do director/a. Poderá ser exposta na sala de 

profesorado, non sendo necesaria a súa lectura neste caso na seguinte sesión. 

- O claustro poderá formar comisións de traballo para a realización de determinadas 

actividades. 

- Os membros do Claustro poderán facer constar en acta o seu voto contrario ao acordo 

tomado e os motivos que o xustifiquen. Cando voten en contra e fagan constar a súa 
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motivada oposición  quedarán  exentos de responsabilidade que no seu caso se poida 

derivar dos acordos do Claustro. 

- As votacións serán a man alzada, salvo que algún membro solicite que se faga de xeito 

secreto. 

- Os acordos tomados polo Claustro son de obrigado cumprimento para todos os seus 

membros, respectando a liberdade de cátedra e no relativo ás folgas. 

- O Claustro poderá aprobar mocións de censura aos órganos unipersoais. Esta será 

solicitada, como mínimo  pola terceira parte dos seus membros acompañando a solicitude 

da xustificación correspondente. Para a aprobación da moción de censura serán necesarios 

2/3 dos membros do Claustro. 

- Os claustros serán convocados por escrito na hora e lugar establecidos na convocatoria do 

mesmo.  

- Independentemente destas reunións das que se levantará acta, realizaranse todos os luns  

reunións informativas para dar a coñecer a todos os membros do claustro varios aspectos 

como: programación de actividades, posible  modificación temporal de horarios, proposta de 

actuacións, seguimento de plans que desenvolve o centro, acordos sobre programacións… 

Cada coordinador dos distintos equipos docentes recollerá os acordos tomados nas súas 

respectivas actas. 

 

2.2.3. DEPARTAMENTOS DIDÁCTI COS  
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Este Departamento está compartido co Colexio Pllurilingüe de Oca. No Decreto 120/1998 e 

na Orde do 24 de xullo de 1998, inclúense na composición do Departamento de Orientación 

ao coordinador da etapa de Educación Infantil e aos coordinadores de ciclo de Educación 

Primaria. A desaparición dos ciclos coa entrada en vigor da LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, do 

9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) obriga a realizar certas modificacións 

na composición da que estamos a falar. Deste xeito, e por cuestións organizativas, decídese 

que formen parte do Departamento de Orientación do CEIP do Foxo no curso actual: 
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A Xefa do Departamento. 

A mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica. 

A mestra especialista en Audición e Linguaxe. 

A coordinadora de EI 

O coordinador dos niveis 1º e 2º de EP. 

A coordinadora dos niveis 3º e 4º de EP. 

A coordinadora dos niveis 5º e 6º de EP. 

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica do CEIP Plurilingüe de Oca. 

Os membros do Departamento de Orientación celebrarán todas as reunións que se 

consideren necesarias ao longo do curso, en horario de luns ou mércores pola tarde (17:15 – 

18:15). 

Do mesmo modo, a Xefa do Departamento de Orientación e as especialistas en PT e AL do 

centro celebrarán cando menos unha reunión semanal nas sesións de lectura dos venres 

(12.00 a 12.20) 

Ademais celebraranse as seguintes reunións: 

Reunións periódicas co equipo directivo e os/as titores/as. 

Reunións mensuais de ciclo/niveis (EI, 1º e 2º de EP, 3º e 4º de EP, e 5º e 6º de EP). 

Reunións trimestrais da CCP. 

Unha reunión trimestral, e cantas outras sexan necesarias, coa Xefa do Departamento de 

Orientación do IES nº 1 de A Estrada, ao que está adscrito o centro. 

Reunións e/ou entrevistas periódicas cos especialistas do Equipo de Orientación Específico 

de Pontevedra cuxo asesoramento/intervención se considere necesario. 

Reunións periódicas coa encargada do Servizo de Prevención e Drogodependencias e os 

Servizos Sociais do Concello, coa asistenta social do Centro de Saúde, coa Cruz Vermella, con 

Cáritas,... e demais institucións, asociacións e/ou profesionais (pediatras do Centro de 
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Saúde, especialistas do CHUS e de diferentes gabinetes psicopedagóxicos e logopédicos,...) 

cuxa colaboración se considere necesaria. 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Para potenciar o uso da lingua galega nos centros sostidos con fondos públicos, e de acordo 

co disposto no artigo 15º,Capítulo III, do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia,  constituirase un equipo de 

dinamización da lingua galega, nomeado e supervisado pola dirección do centro e formado 

polo seu coordinador/a, por mestres/as (como mínimo un de cada ciclo),  e por persoal non 

docente. Na constitución destes órganos tenderase a unha composición equilibrada de 

mulleres e homes. 

O coordinador/a, será preferentemente un mestre/a con destino definitivo no centro, 

nomeado polo director/a por proposta dos compoñentes do equipo. Desempeñará as súas 

funcións durante dous anos, renovables, se é o caso, e cesará ao final deles. Cando cese o/a 

coordinador/a do equipo de dinamización da lingua galega  antes de finalizar o prazo para o 

que foi designado, o director nomeará, un mestre/a ata o 30 de xuño.  

O/a coordinador/a disporá dunha sesión semanal para dinamizar . 

O equipo terá un papel fundamental no deseño, posta en práctica e revisión dos programas 

de promoción da lingua galega no centro educativo; contará co apoio técnico necesario e o 

centro  terá a debida dotación de recursos didácticos, pedagóxicos e material en galego. 

A consellería competente en materia de educación, a través da Secretaría Xeral de Política 

Lingüística, coordinará o labor do noso equipo e dos equipos de dinamización da lingua 

galega doutros centros e divulgará as experiencias positivas desenvolvidas nos centros 

educativos. 

Con esa finalidade coordinadora, constituiranse comisións en cada xefatura territorial de 

educación. A súa composición e funcións específicas serán determinadas pola consellería 

competente en materia de educación, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, de 

acordo coas directrices da política lingüística da Xunta de Galicia. 

Reunirase alomenos unha vez ao trimestre  e o seu coordinador/a levantará acta da mesma 

que entregará na semana anterior á entrega de notas. Estas actas quedarán arquivadas na 

dirección do Centro. 
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EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Seguindo o Decreto 374/1996  do 17 de outubro, establecemos en primeiro lugar a 

definición de actividades complementarias e extraescolares: 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co 

alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter 

diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na 

programación xeral anual, aprobada polo consello escolar, se realizan fóra do horario lectivo. 

A participación nelas será voluntaria. 

Tendo presente así as características esenciais das devanditas actividades establecemos a 

continuación, os obxectivos principais que como centro consideramos deben cumprir as 

nosas actividades: 

a) Complementar o currículo das diferentes áreas. 

b) Incidir na medida do posible nos temas transversais. 

c) Fomentar actitudes culturais no alumnado contribuíndo deste xeito ao seu 

desenvolvemento. 

d) Desenvolver habilidades sociais adecuadas nos nosos alumnos/alumnas. 

e) Crear hábitos de participación. 

En canto á organización destas actividades de xeito resumido podemos dicir que se realiza 

do seguinte xeito: 

- A programación Xeral Anual, que é aprobada polo consello escolar, recollerá a planificación 

das actividades complementarias e extraescolares previstas ao longo do curso escolar. 

- As actividades serán promovidas, coordinadas e organizadas polo equipo de “Actividades 

complementarias e extraescolares” previa consulta cos equipos de ciclo (é preciso coñecer a 

opinión, interese… dos titores/as das diferentes aulas para poder ofrecer actividades 

axeitadas ás necesidades concretas de cada clase). 

- Realizarase como mínimo unha reunión trimestral e unha reunión final para levar a cabo a 

coordinación das saídas, conmemoracións, celebracións… que son distribuídas por ciclos e 

trimestres para unha mellor organización por parte de todo o profesorado (é precisa unha 
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previsión o máis realista posible para o bo funcionamento do proceso de ensino-

aprendizaxe). 

- As funcións que polo tanto deberá cumprir o xefe/a do equipo de actividades 

complementarias e extraescolares en colaboración co resto dos membros (un ou dous 

mestres/as pertencentes a cada ciclo) serán: 

a) Elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán en conta as 

propostas dos equipos de ciclo, dos pais/nais e as orientacións do claustro e comisión 

de coordinación pedagóxica. 

b) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, 

momento e lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación 

do alumnado. 

c) Proporcionar ao alumnado e ás familias a información relativa ás actividades do 

equipo. 

d) Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en colaboración co 

claustro, a comisión de coordinación pedagóxica, os equipos de ciclo e a asociación 

de pais/nais. 

e) Coordinar a organización dos intercambios escolares e calquera tipo de viaxes que 

se realicen cos alumnos/as. 

f) Distribuír os recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de 

achegas de institucións, asociacións ou do propio centro, logo de aprobación polo 

consello escolar. 

g) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que 

se incluirá na memoria de centro. 

h) Presentar propostas ao equipo directivo para a realización e intercambio de 

actividades cos centros do seu contorno. 

Finalmente debido á variedade de actividades que poden ser realizadas ao longo do curso 

escolar tanto dentro como fóra da nosa escola é necesario establecer unha serie de normas: 

- Todas as actividades deberán ser autorizadas polos pais/nais ou   representantes legais dos 

alumnos/as. 
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- Toda actividade realizada fóra da localidade deberá ser aprobada na Programación Xeral 

Anual.  

Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente na proporción 

dun profesor/a por cada vinte alumnos/as. 

Reunións: reuniranse cunha periodicidade trimestral e cantas veces sexa necesario en 

función das conmemoracións e actividades a celebrar ao longo do curso, segundo a 

planificación das mesmas. 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA 

O  Equipo de Dinamización da biblioteca Escolar estará composto por un mestre de cada 

ciclo xunto coa persoa responsable da Biblioteca que, en colaboración coa xefatura de 

estudos, será o encargado de elaborar os plans de traballo anuais que favorezan a 

participación nas actividades e o uso por parte do alumnado e profesorado das distintas 

fontes informativas e da variedade de servizos da biblioteca escolar en beneficio de todas as 

áreas e materias. 

 Este Equipo será o encargado de elaborar o Plan Anual de Lectura para un acertado 

desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro , tal e como aparece recollido na Orde do 17 

de xullo de 2007 a dirección do Centro designará unha persoa como responsable da 

Bilbioteca Escolar por un período mínimo de dous anos.Esta persoa integrarase na Comisión 

de Coordinación Pedagóxica do Centro  

Unha vez distribuído o horario de atención directa ao alumnado, a dirección do centro 

deberá dar prioridade á biblioteca escolar. Asemade dende a Xefatura de Estudos 

favorecerase, no posible, un tempo de coordinación entre os membros deste equipo. 

Tamén se recomenda a creación dun grupo estable de alumnado de 5º e 6º cursos 

voluntario, con formación inicial, distribución de tarefas e supervisión do profesorado. 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE  TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

Designarase unha persoa encargada das tecnoloxías da información e da comunicación, que 

terá como obxectivo a revisión dos equipos informáticos a fin de establecer as necesidades e 
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dar conta deles de ser o caso. Tamén terá que dar o seu uso didáctico ao resto do 

profesorado do claustro. 

As funcións do/a coordinador/a de dinamización de tecnoloxías da información e 

comunicación, segundo a Orde do 17 de xullo de 2007 son: 

Funcións do coordinador/a en colaboración co profesorado de apoio:  

1. Dinamizar e impulsar o uso das tics. 

2. Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do centro ao resto do 

claustro, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor TIC da zona, sempre que as 

circunstancias así o requiran. 

3. Elaborar, por requirimento do equipo directivo e das liñas directrices da Comisión  de 

Coordinación Pedagóxica, o proxecto Tic e a organización e xestión dos medios e 

recursos tecnolóxicos de centro. 

4. Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio Web do centro. 

5. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

estableza na súa normativa específica. 

Funcionamento:  

- Cada aula terá unha sesión na aula de informática en exclusividade. Na porta desta 

aula está reflectido o horario de uso da mesma. 

- Esta aula poderá ser usada libremente cando non estea ocupada pola sesión en 

exclusividade. 

 

2.2.4. EQUIPOS DE CICLO  
 

Os equipos de ciclo, que agruparán a todos os mestres/as que impartan docencia nel, son os 

órganos básicos encargados de organizar e desenvolver, baixo a supervisión do director/a 

ou do xefe de estudos ensinanzas propias do ciclo. 

Son competencias do equipo de ciclo: 

a) Formular propostas ao Equipo Directivo e ao Claustro relativas á elaboración do Proxecto 

Educativo e da Programación Xeral Anual. 

b) Formular propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica relativas á elaboración das 

concrecións curriculares. 
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c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

d) Fixar os obxectivos comúns a conseguir en todas as áreas durante o curso, revisar e 

controlar os programas, elaborar procedementos de avaliación. 

e) Organizar e realizar as actividades complementarias e extraescolares. 

f) Propoñer o material didáctico en función do Proxecto Curricular. 

 

Coa entrada en vigor da LOMCE a organización da etapa da Educación Primaria faise en  seis 

cursos académicos  e desaparecen os ciclos, no entanto consíderase aconsellable que sigan 

en estreita colaboración os curso de 1º e 2º, 3º e 4º; e 5º e 6º., polo que se nomeará a un 

mestre que fará as funcións de coordinador  en cada grupo. O mestre coordinador será un 

mestres que imparta docencia neses niveis. 

Corresponde a este: 

a) Participar na elaboración da Concreción Curricular de Etapa e elevar á Comisión de 

Coordinación Pedagóxica as propostas formuladas a este respecto polo equipo de ciclo. 

b) Coordinar as funcións de titoría dos alumnos/as do ciclo. 

c) Coordinar a ensinanza no correspondente ciclo de acordo coas concrecións curriculares. 

d) Responsabilizarse de levantar acta das reunións . 

e) Elaborar a memoria de fin de curso. 

d) Aquelas outras funcións que lle encomende o director/a na área da súa competencia, 

especialmente as relativas ao reforzo educativo, adaptación curricular e actividades 

complementarias. 

Os coordinadores/as desempeñarán o seu cargo durante dous cursos académicos e serán 

designados polo director/a, oído o equipo de ciclo. 

Os coordinadores/as de ciclo cesarán nas súas funcións ao final do seu mandato ou ao 

producirse algunha das causas seguintes: 

- Renuncia motivada aceptada polo director/a por proposta do equipo de ciclo. 

- Revogación polo director/a por proposta do equipo de ciclo mediante informe razoado, con 

audiencia do interesado/a. 

Cando cese algún coordinador/a antes de finalizar o prazo para o que foi nomeado, o 

director/a nomeará un profesor que o substitúa ata o 30 de xuño. 
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Reunirase alomenos unha vez ao mes. 

Todos os luns realizaranse reunións informativas ás que asistirán todos os mestres do 

Centro. Nesa reunión informarase de todas as novidades que se vaian producindo 

semanalmente, así como se tomarán acordos sobre propostas de desenvolvemento de 

actividades, de reunións a realizar….O/A coordinador/a recollerá en acta os acordos máis 

relevantes das reunións semanais desenvolvidas. Esa acta  quedará arquivada na Dirección 

do Centro e será supervisada polo director do Centro. 

Deste xeito, como son reunións conxuntas nas que están presentes todos os mestres, 

facilitase a coordinación cos órganos de goberno. 

Mensualmente os coordinadores de ciclo e a Secretaria da CCP, van recollendo os temas que 

sexan das súas respectivas competencias e elaboran unha acta que entregarán os primeiros 

luns de cada mes.   

 

2.3. ÓRGANOS DE PARTICIPAC IÓN DAS FAMILIAS  
 

A canle de participación das familias na vida do Centro é a través da Asociación de Pais e do 

Consello Escolar. 

O funcionamento da Asociación de Nais e Pais de alumnos/as ven regulado no título VI do 

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

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. 

Nas escolas de educación infantil e colexios de educación primaria poderán existir as 

asociación de pais e nais de alumnos/as de acordo coa lexislación vixente. 

Estas asociacións poderán: 

a) Elevarlle proposta ao Consello Escolar para a elaboración do proxecto educativo ou ao 

equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual. 

b) Informar ao consello escolar daqueles aspectos da marcha do centro que consideren 

oportuno. 

c) Informar aos asociados da súa actividade. 

d) Recibir información, a través dos seus representantes no consello escolar, sobre os temas 

tratados nel. 
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e) Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 

f) Elaborar propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares 

que, unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 

g) Formular propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares 

que, unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 

h) Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que deles realice o 

consello escolar. 

i) Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, das concrecións 

curriculares e das súas modificacións. 

l) Elaborar propostas para a modificación das normas de organización e funcionamento do 

centro. 

m) Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa. 

n) Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o consello escolar de 

acordo coa lexislación vixente 

Na Asociación de Nais e Pais hai unha Xunta Directiva formada por 14 membros 

representantes das distintas parroquias. Tamén teñen unha Presidenta, Vicepresidenta, 

Tesoureira e Secretaria. Reúnense periodicamente para tratar diversos asuntos relacionados 

co Colexio: melloras no edificio, programación de actividades extraescolares, seguro de 

responsabilidade civil, organización do comedor Escolar.Esa Xunta Directiva, renóvase 

parcialmente cada dous anos.  

No Consello Escolar o sector de pais está representado por 5 pais/nais. Renóvase 

parcialmente cada dous cursos.Os representantes dos pais no Consello Escolar  forman parte 

de comisións que se constitúen no mesmo: comisión económica, Comisión de biblioteca 

Escolar, comisión de convivencia e comisión do servizo de comedor escolar. 

A Asociación de pais e nais do Centro reúnense coa periodicidade necesaria, segundo vaian 

xurdindo a necesidade dos temas que se van presentando ao longo do curso. Estas reunións 

desenvólvense sempre fóra do horario lectivo. 
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O lugar de reunión é a Sala de mestres do colexio e o procedemento para o seu uso é unha 

comunicación verbal coa dirección do Centro. 

Se realizan unha reunión xeral de pais/nais, usan como dependencia o salón de Actos do 

Centro, previa comunicación á dirección do Centro. 

A comunicación cos membros da xunta directiva da Anpa é moi fluida. As propostas que 

xorden desas reunións son comunicadas á Dirección do Centro que as traslada ao Claustro . 

Asemade dentro do Consello Escolar, un representante do sector de pais/nais, é un membro 

proposto pola Anpa do Centro. 

 

2.4. OUTROS COORDINADORES/AS  

 

COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN 

Composta por un membro do Equipo directivo, un representante do profesorado e polo 

conserxe coa finalidade de elaborar e/ou actualizar o Plan de autoprotección do Centro. 

Unha vez elaborado ese Plan darase a coñecer a todos os membros da comunidade 

educativa e farase anualmente un simulacro de evacuación, avaliando o desenvolvemento 

do mesmo e elaborar un informe que recollerá as propostas de mellora. 

 

PLAN PROXECTA.  

A comisión deste Plan estará integrada por  aqueles membros do Claustro que participen 

nel, sendo un deles o coordinador do mesmo. Haberá tantos coordinadores como 

modalidades se soliciten dentro deste Plan. 

Sempre que sexa preciso os coordinadores deste Plan intervirán nas reunións semanais para 

propoñer actividades a desenvolver en cada plan, avaliar as actividades xa realizadas, 

propoñer melloras no desenvolvemento das mesmas. 

Trimestralmente farase un seguimento destesPlans do que se levantará acta que quedará 

arquivada na Dirección do Centro. 
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PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO 

Estará integrado por todos o membros do Claustro que participen no mesmo. A dirección 

nomeará un /unha coordinador/a, podendo postularse como tal calquera membro do 

claustro participante. No caso de non se presentar voluntarios, escollerase a un dos 

integrantes do equipo, aproposta da CCP e atendendo aos principios de mérito e 

capacidade. 

O coordinador deste Plan deseñará o traballo a desenvolver en cada sesión de traballo e 

levantará acta da mesma. 

 

2.5. OUTROS RECURSOS HUMANO S DO CENTRO  

 

 Auxiliares de conversa 
 
O/a auxiliar de conversa apoia ao profesorado CLIL e á especialista da lingua 

estranxeiracorrespondente do centro educativo, baixo a coordinación e supervisión do seu 

coordinador/a. Cada sección bilingüe deberá ser coordinada polo profesorado que imparte 

lingua estranxeira ao grupo do alumnado. 

Colabora co docente no desenvolvemento e adquisición das competencias básicas  

(competencias para aprender a aprender, autonomía do traballo persoal, superación de  

dificultades lingüísticas...) e o traballo colaborativo.  

Para un óptimo aproveitamento dos/das auxiliares de conversa, estes deben dedicar a  

totalidade do seu horario a realizar actividades co alumnado. Son funcións da persoa auxiliar 

de conversación:  

- Axudar na planificación das clases e colaborar na aula como apoio lingüístico.  

- Seguir as indicacións da persoa coordinadora e colaborar con el/ela no que se lle solicite.  

- Reforzar fundamentalmente as destrezas orais do alumnado na lingua estranxeira,  

como falante nativo/a da mesma, e promover a difusión cultural. Para iso tentarase que  

a súa relación co alumnado sexa constante.  

- Fomentar a motivación e o interese do alumnado pola lingua e a cultura do seu país de  

orixe e do conxunto de países de fala inglesa. 
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- Promover iniciativas de formación e/ou apoio ao ensino e aprendizaxe das linguas. A súa 

presenza na aula (e no centro) debe ser unha fonte de ideas, de creatividade e de novos 

recursos.  

- Desempeñar as funcións que o profesorado co que colabore consideren oportunas e  

que estean vinculadas ao Programa da Sección bilingüe. 

- Realizar prácticas específicas de conversa.  

- Promover o ensino da cultura e civilización do seu país de orixe.  

- Achegar recursos didácticos, especialmente material auténtico dos seus países de orixe.  

- Participar en actividades de distinta índole: a persoa coordinadora, de acordo co equipo  

directivo, decidirá en que actividades participará o/a auxiliar: asistencia a reunións de  

profesorado, charlas, presentacións na clase ou elaboración de materiais didácticos.  

- Participar en reunións de coordinación co resto do equipo docente co fin de poder  

preparar correctamente as actividades que se realicen en clase con suficiente antelación. 

 
 

 Auxiliar Técnico Educativo 
 

Réxese pola Resolución do 18 de decembro de 1986 da Dirección xeral de Traballo, pola que 

se dispón a publicación do Convenio Colectivo para o persoal laboral de Educación Especial 

dependente do Ministerio de Educación e Ciencia e pola  Resolución do 20 de outubro de 

2008 da Dirección Xeral de Relacións Laborais do convenio colectivo único para o persoal 

laboral da Xunta de Galicia. 

As súas funcións serán: 

- Guiar e /ou axudar ao alumnado na realización de actividade se coidado, hixiene e aseo 

persoal. 

- Guiar e/ou axudar ao alumnado na realización de actividades dirixidas a adquisición de 

hábitos alimentarios e de autonomía. 

- Guiar e/ou axudar ao alumnado na realización de actividades dirixidas a adquisición de 

técnicas de orientación, mobilidade, autocontrol en desprazamentos e habilidades a vida 

diaria. 

-Guiar e/ou axudar ao alumnado a desprazarse e participar activamente en actividades 

dentro e fóra do centro, cando as súas condicións o impidan ou dificulten de forma 
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importante ou supoñan un risco físico evidente, incluindo o seu traslado ao transporte 

escolar ou a súa presenza no comedor escolar. 

- Axudar ao alumnado dentro da aula para facilitarlle o acceso ás actividades que presentan 

especial dificultade para el mesmo. Estas actividades deberán estar sempre programadas, 

supervisadas e valoradas polo profesorado, sexan desenvolvidas na aula ordinaria ou 

noutros agrupamentos.  

Axudar ao alumnado na súa integración social: entradas, recreos, saídas, excursións… 

_outras posibles funcións que indique a Dirección do centro para a mellor atención e 

coidado destes alumnos, coherentes coas propostas de apoio educativo. 

- Posible colaboración comparttida co resto do persoal do centro na realización doutras 

tarefas, sempre e cando o alumnado enriba indicado non precise nese momento da súa 

atención. 

 

 Alumnado de prácticas 
- Cada mestre decidirá prácticas se desexa acoller ou non alumnos/as de prácticas, 

encargándose da súa avaliación. 

- A Dirección enviará a documentación pertinente –a facultade de orixe. 

- O alumando en prácticas deberá cumprir o horario lectivo do centro. 

- Poderá participar en todo tipo de actividades escolares, complementarias ou 

extraescolares sempre supervisadas polo profesor/a titor/a. 

- O profesorado en non será substituto do profesorado. 

 Equipo covid 
2. Membros do equipoCOVID 
Membro 1  ROSA MARÍA FERREIRA CASTRO Cargo DIRECTORA 

Tarefas asignadas 

….Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade 

.....Nomear membros e suplentes do Equipo Covid 

....Elaboración do protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 

..Coordinación do equipo covid 

...Interlocución coa administración e co centro de Saúde 

...Xestionar a adquisición de material de protección necesario 

...Cambios no protocolo se fosen precisos e difusión dos mesmos. 
 

Membro 2 MARÍA BEGOÑA PORTO BREA Cargo XEFA DE ESTUDOS 

Tarefas asignadas 

.....Elaboración do protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 

.....Interlocución coas familias. 

.... Actualización de datos telefónicos, con apoio do Secretario do Centro.  

...Contactar coas familias en caso de detección de síntomas compatibles co 
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COVID 

... Difundir a información ás familias 

... Rexistro de ausencias de persoal e alumnado. 

....Xestionar as substitucións do persoal docente 

..Determinar o profesorado que acompañara a un alumno illado. 

..Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación Infantil: 
entradas, saídas, recreos... 

Membro 3 MARÍA DO CARME SANGIAO PUENTE Cargo Titora de EP 

Tarefas asignadas 

.....Elaboración do protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 

.....Illamento do alumno/a con síntomas compatibles coa infección por SARS-
COV-2 

.....Recoller as propostas do Equipo Docente. 

....Comunicar á persoa da limpeza o uso da aula de illamento 

......Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación Primaria: 
entradas, saídas, recreos... 

.... Reposición do material de desinfección nas aulas 
Membro 4 
Suplente 

SANDRA SOUTO LOUZAO Cargo Especialista de Música 

Membro 5 
Suplente 

ALBERTO BERNÁRDEZ COTO Cargo Secretario 

 

2.6. PERSOAL DE ADMINISTRA CIÓN E SERVIZOS  

 
CONSERXE 

A dependencia e relación laboral do conserxe é exclusivamente do concello. A súa xornada 

laboral é de 37 horas e media semanais. O horario para prestar os seus  servizos 

acomodaranse ao horario do Centro. Entre as súas funcións figuran as seguintes: 

 

- Coidar, durante os recreos, de que as aulas onde non haxa profesores estean 

totalmente baleiras, asemade nas horas de entrada e saída dos alumnos, así como na 

hora do recreo coidará  que os nenos/as non suban ás aulas. 

-  Abrir, pechar e velar o Centro, cando haxa reunións do Consello Escolar e Claustro de 

Profesores. 

- Coidar, conservar e vixiar o entorno do Centro. 

- Abrir e pechar portas e cancelas diariamente. 

- Revisar, de cando en vez, as instalacións, en canto a súa conservación, orde e 

limpeza. 

- Prender e apagar as luces 
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- Controlar, na medida das súas posibilidades, o funcionamento das máquinas e da súa 

limpeza así como manter a orde e limpeza no local onde estean instaladas. 

-  Limpeza dos desaugadoiros das terrazas do Centro 

- Baleirar periodicamente os colectores de lixo 

- Acendido e apagado do sistema de calefacción, levará conta dos niveis do depósito 

de combustible e purgará os radiadores, segundo sexa necesario. 

- Estará a disposición do equipo directivo para o reparto de avisos, 

fotocopias, enotas, tanto ao profesorado como ao alumnado. Queda 

terminantemente prohibido o abandono do centro escolar (salvo desprazamentos de 

índole persoal,previamente solicitados ao concelleiro e autorizados por este, de 

acordo coa dirección do centro).  

-  Levará o control sobre as portas de acceso ao colexio, tendo en conta que non entren 

persoas alleas ao mesmo. 

- Contestará ao teléfono, derivando a quen corresponda en cada caso achamada 

recibida.  

- Revisará diariamente as ventás, persianas e portas, asegurándose que quedan 

pechadas para evitar posibles incursións no edificio, que podan ocasionar estragos  

nas instalacións ou roubos. 

- Adquisición nos establecementos próximos ao Centro de material necesario. 

- Realizar fotocopias, encadernacións e traballos similares que sexan necesarios para a 

actividade escolar 

- Poñer en  coñecemento da Dirección aquelas incidencias ocorridas durante ou fóra 

do horario lectivo. 

- Recibir, conservar e distribuír documentación que se lle encomende. 

- Realizar o traslado de material, mobiliario e aveños que poida mover unha soa 

persoa 

- Recoller e acompañar ao alumando que se incorpora tarde ou que se marcha antes, 

dentro da xornada lectiva. 

- Calquera outra, dentro das súas funcións, que lle sexa encomendada polo equipo 

directivo 
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PERSOAL DE LIMPEZA: 

A dependencia e relación laboral do persoal de limpeza é exclusivamente do Concello, a 

través da empresa concesionaria do servizo. 

 
 

2.7. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS QUE GARANTAN A TRANSPARENCIA 

NA TOMA DE DECISIÓNS  
 

SOLICITUDE DE ACCESO DE INFORMACIÓN 

En cumprimento da Lei 1/2016 de 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno (DOG do 

15/02/2016), os responsables do alumnado terán garantida  a información pública do 

Centro, logo da súa solicitude. 

O procedemento para o exercicio de acceso iniciarase coa presentación da correspondente 

solicitude por escrito, que deberá dirixirse á Dirección do Centro. A resolución a esa petición 

deberá notificarse o antes posible e, a máis tardar, no prazo máximo dun mes dende a 

recepción. A Dirección do Centro non poderá desestimar a solicitude sen causa xustificada. 

A transparencia tamén está garantida a través de: 

Órganos de goberno: PXA, Acta de Claustro e de Consello Escolar, Memorias trimestrais e 

anuais. 

Órganos de coordinación Docente: Programacións, Actas de reunións, Memorias, Claustro e 

Consello Escolar 

Órganos de Participación: Asembleas, Actas. 

 

3. COORDINACIÓN ENTRE ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN 
DOCENTE 

 

Ao comezo de curso , cada equipo realizará unha programación xeral do traballo do curso, 

na que se reflectirá os obxectivos a acadar e as actuacións a desenvolver para a súa 

consecución, os membros do equipo responsables delas, a temporalización e os indicadores 

de logro. 
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Ao remate do curso, o/a coordinador/a reflectirá nunha pequena memoria o grao de 

consecución dos obxectivos propostos na programación inicial, as causas de non tela 

cumprido( de ser o caso) e as propostas de cara ao seguinte curso.  

Estes documentos serán incluídos na PXA e na Memoria Final do centro, respectivamente. 

O calendario establecido para as distintas reunións será de forma xeral oreflectido no punto 

de horarios do profesorado. Poderá sufrir modificacións segundo as necesidades 

organizativas que poidan xurdir ou segundo os períodos non lectivos 

A coordinación entre os distintos equipos , así como os órganos de goberno quedará 

garantida coa participación dos coordinadores de ciclo no comisión de Coordinación 

Pedagóxica e nas reunións do Departamento de Orientación e a participación de cando 

menos un membro de cada ciclo nos demais equipos de traballo (EB, ETIC, DNLG, ACeE) 

Esta coordinación completarase cunha reunión interciclos entre o profesorado  que  remata 

ciclo e o que comeza o seguinte, que se celebrará nos primeiros días do mes de setembro 

(forma parte da avaliación inicial), coa finalidade de intercambiar información sobre todos 

aqueles aspectos  da formación do alumnado que sexan relevantes para continuar a tarefa 

docente. 

4. ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS PARA GARANTIZAR O ÉXITO DO PLAN DE 
CONVIVENCIA 
 

As normas de convivencia teñen por obxecto concretar as condutas non acordes co presente 

regulamento e establecer a forma en que estas teñan que ser corrixidas. 

O obxectivo do presente regulamento é fomentar o respecto mutuo, a tolerancia  e amellora 

das relacións entre os membros da comunidade educativa, darase prioridade ao uso do 

diálogo e a prevención de conflitos. Para conseguilo o Departamento de Orientación e o 

profesorado deberá formar ao alumnado na resolución pacífica de conflitos. 

Sempre que sexa posible, utilizarase: 

Mediación 

a) De producirse un conflito entre o alumnado ou entre este e o profesorado, o/a titor/a 

deberá mediar para resolvelo. 
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b) De non chegarse a acordo tras a mediación do titor/a, as partes poderán recorrer á 

Xefatura ou á Dirección que, de non haber acordo, establecerá a corrección que proceda, 

incoará o correspondente expediente ou elevará o tema ao órgano superior correspondente. 

 

Conciliación. 

a) Antes de decidir a incoación de expediente, o/a Director/a  tratará de propiciar a 

conciliación entre as partes. Tras iniciarse o expediente, as iniciativas de conciliación 

deberán partir dos interesados 

b) O acordo entre as partes, coa oferta e aceptación das reparacións que procedan e con 

consentimento do Director/a, comportará a non incoación ou o arquivo do expediente por 

parte deste. 

c) O Director/a dará o seu consentimento se o acordo entre as parte vai en detrimento dos 

intereses xerais, e mesmo non dará cabida á conciliación cando a imposición dunha sanción 

sexa inescusable para evitar o descrédito da norma e dos valores que esta ampara. 

Todo o profesorado responsabilizarase do cumprimento das normas de convivencia do 

centro. 

 

Normas  xerais básicas de convivencia: 

- O alumnado deberá vir con roupa adecuada para a tarefa escolar, incluídas as áreas que 

precisen roupa especial (EF,psicomotricidade…). Non se permitira vestimenta que dificulte a 

identificación do/a neno/a (cara tapada, carapuchas, grandes..) 

- O alumnado do centro debe seguir en todo momento as instrucións do profesorado e do 

persoal de administración e servizos. É obriga do alumnado identificarse cando llo soliciten, 

ou entregar calquera obxecto que se lle requira, tanto polo profesorado como polo persoal 

de administración e servizos. 

- Non está permitida a utilización de ningunha tecnoloxía para recoller imaxes de membros 

da comunidade educativa sen o seu consentimento expreso. 

-Co fin de evitar interrupcións inoportunas durante o desenvolvemento das clases, reunións 

da comunidade educativa (Claustros, consello escolar…) os móbiles deberán estar apagados 

ou en modo silenciado 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 35 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

Erradicación de prexuízos sexistas. Non se admitirán as desigualdades entre os alumnos e as 

alumnas sustentadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas consuetudinarias 

transmisoras, nunha distribución estereotipada de papeis entre ossexos ou nunha imaxe de 

dominación dun sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida. 

O profesorado non permitirá ningunha forma de machismo, de misoxinia, de homofobia.. 

que puidese existir no seo da comunidade escolar. Aplicaranse principios pedagóxicos de 

respecto á identidade e á imaxe das mulleres e dos homes 

- Se un/unha alumno/a impide o desenvolvemento dunha clase o/a profesor/a poderá tomar 

a decisión de facelo/a comparecer ante o/a Xefe de Estudos. Neste caso cumpriranse os 

seguintes requisitos: 

a. Presentarase acompañado/a do profesor/a. 

b. O/A Xefe de estudos fará constar no rexistro de incidencia o nome e o curso do/a 

alumno/a así como a hora na que foi enviado á Xefatura. 

c. O profesor/a que envía un alumno/a áXefatura de Estudos, presentará ese mesmo día o 

parte de incidencias. A persoa titora acordará co/coa Xefe de Estudos as medidas a tomar 

que serán postas en coñecemento dos representantes legais do alumno/a. Esta 

comunicación será feita polo/a titor/a a través da axenda escolar, do servizo de 

mensaxeríaSe o comportamento contrario as normas de convivencia ten lugar fóra das aulas 

ou nas mesmas en ausencia do profesor/a do grupo, calquera persoa responsable do Centro, 

profesorado ou persoal de administración e servizos, actuará conforme ao descrito. 

Incumprimentos: 

Deberán ser valorados en función da situación e as condicións persoais do alumnado.- 

Respectarán a proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír a mellora do 

proceso educativo. 

- En ningún caso se poderán impoñer sancións contrarias á integridade física e á dignidade 

persoal do alumnado. 

Poderanse corrixir os actos contrarios ás normas de convivencia do centro realizados polo 

alumnadono recinto escolar ou durante as actividades extraescolares e complementarias. 

Igualmente fóra cando teñan relación coa vida escolar e afecten a compañeiros/as ou a 

outros membros da comunidade educativas. 
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-Consideraranse circunstancias agravantes, a premeditación e reiteración en causar dano, 

inxuria ou ofensa aos/ás membros da comunidade educativa. 

A concreción das condutas contrarias as normas da convivencia, dos procedementos de 

prevención, de reeducación e de sanción e dos protocolos a seguir, serán reflectidos no Plan 

de convivencia do Centro 

A persoa dinamizadora da convivencia, en colaboración co profesorado de apoio, coordinará 

a mellora do clima escolar a través da función titorial e propoñendo accións cooperativas. 

Asesorará ao resto do profesorado na inclusión de dinámicas de aula, que propicien a 

mellora da convivencia e a resolución pacífica de conflitos. 

 As funcións da dinamización da convivencia escolar, segundo a Orde do 17 de xullo de 2007 

son: 

a) Seleccionar aqueles ámbitos do PAT que máis inciden na convivencia e revisar a 

súa adecuación. 

b) Velar pola incorporación e tratamento no PAT de contidos relacionados coas 

habilidades sociais, a intelixencia emocional, a autoestima, a resolución pacífica 

de conflitos, a mediación e dinámicas de grupo. 

c) Colaborar na dinamización do plan de convivencia xunto co Observatorio da 

Convivencia do centro. 

d) Formar parte do Observatorio da Convivencia do centro. 

e) Coordinar actuacións no centro, a realizar dende a titoría, promotoras de valores 

democráticos de convivencia, de negociación e diálogo e de cultura e paz. 

f) Colaborar co departamento de orientación no deseño e desenvolvemento de 

programas facilitadores da detección de dificultades de convivencia e de relación. 

g) Realizar un informe trimestral, logo das sesións de avaliación sobre o estado da 

convivencia, con propostas de mellora en función dos logros acadados e das 

dificultades existentes. 

h) Promover a participación das familias informándoas e asesorándoas, en especial 

no relacionado coa convivencia democrática. 

i) Valorar as posibilidades de colaboración con organizacións, institucións e 

colectivos do contorno que poidan completar e reforzar o traballo do centro. 
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 A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, crea  no ano 2007 o Observatorio 

Galego da Convivencia Escolar (Decreto 85/2007), coa finalidade de xestionar a convivencia 

no centro, promover o establecemento de relacións positivas, e construír unha convivencia 

saudable. O obxectivo é que todas as persoas se sintan valoradas, escoitadas, partícipes e 

responsables na toma de decisións e parte activa da vida do centro. 

As funcións deste Observatorio son as seguintes: 

a) Impulsar a elaboración e posta en marcha do Plan de Convivencia, o seu seguimento 

e avaliación. 

b) Garantir a participación activa de todos os estamentos. 

c) Propoñer actividades a toda a comunidade educativa que fomenten as relacións 

positivas (festas, carteis que expresen emocións e sentimentos…etc) 

d) Analizar as normas de convivencia do centro. 

e) Recoller inquietudes, suxestións e propostas para a mellora da convivencia. 

f) Propoñer protocolos de actuación ante as necesidades e conflitos da vida cotiá. 

g) Solicitar información sobre recursos do entorno, promovendo a colaboración con 

outras institucións. 

h) Elaborar un plan de traballo do propio observatorio, así como realizar unha avaliación 

e memoria final. 

Composición do Observatorio: 

- O director/a, quen lle corresponderá a presidencia. 

- 2 representantes do profesorado 

- O Xefe/a do departamento de orientación. 

- Unha persoa da asociación de pais e nais con máis representatividade no centro ou, 

no seu defecto, unha persoa representante de pais e nais. 

- A persoa do consello escolar do centro que desempeñe a función de desenvolver os 

programas e iniciativas de coeducación. 

- Unha persoa representante do persoal non docente. 

O equipo directivo servirá de canal de comunicación entre a Dinamización de convivencia, os 

titores/as e o resto do persoal do centro. 
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  Tal e como se establece no Decreto 85/2007, haberá unha reunión por trimestre do 

Observatorio de Convivencia, sendo o director/a quen convoca e preside estas reunións. 

  A colaboración entre os titores/as e a dinamización da convivencia, a través da acción 

titorial, vai ser fundamental á hora de comunicar ás familias as decisións tomadas respecto a 

posibles sancións aos alumnos/as e para informar sobre a evolución do comportamento do 

alumno/a. 

5. PLAN  DE  ACOLLIDA  DO  PROFESORADO 

5.1. PROTOCOLOS PARA A ACO LLIDA DO PROFESORADO  
 
 
Os obxectivos que se pretenden conseguir respecto aos profesores de nova incorporación 

son  os seguintes. 

 Favorecer a rápida integración dos novos profesores no noso colexio. 

 Dar a coñecer aos novos profesores o plan educativo do centro, a súa normativa e 

funcionamento. 

 Dar a coñecer aos novos profesores as características do grupo/s de alumnado co 

que ten que traballar. 

 Favorecer un clima de traballo positivo entre todo o profesorado. 

 Poñer en práctica os valores da "escola inclusiva", onde todos os involucrados se fan 

responsables de todos, é dicir, toda a comunidade educativa asume o coidado e 

acollida dos seus integrantes. 

 Propiciar a participación de todos os membros da comunidade educativa, entre eles 

os novos profesores. 

Se se incorpora a principio de curso: 

PROCEDEMENTO 

1. PRESENTACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO.  
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1.1. O novo docente é recibido polo Secretario/a do centro 

1.2. O Secretario o acompaña ata a dirección onde é atendido polo Director/a. 

1.3. O Director/a dálle a benvida e lle explica que dende ese momento vaise activar o 

plan de acollida de novos profesores (lle explica en que consiste, que terá que facer o 

docente e con quen). Preséntalle ao Xefe/a de Estudos e dille que ao final da xornada 

haberá unha sesión de presentación ao resto do Claustro na sala de profesores.. 

2. ENTREGA DO "DOSIER DE DOCUMENTACIÓN PARA NOVOS PROFESORES DO CEIP DO 

FOXO" 

O director faille entrega da seguinte documentación. 

- Plano do centro, onde se marca a súa aula, saída de emerxencia e dependencias 

principais. 

- Datos básicos do centro: tipo de centro, alumnado, profesorado, servizos 

(transporte, extraescolares...) datos de contacto, web, blogs ou similares, revista do 

centro, funcionamento da biblioteca, ANPA... 

- Normativa do centro: Proxecto Educativo, NOF, Plan de Convivencia, Plan de Acción 

Titorial, Plan TIC, Plan de Atención á Diversidade, proxectos que se levan a cabo no 

centro, normativa de patio (portas de saída e entrada, procedemento, vixilancia, 

permiso para ir ao baño, xoguetes permitidos, reparto das zonas de xogo, existencia 

ou non de caderno de incidencias...) 

- Material con que conta o profesor: material de aula, TIC, etc. 

- Clave da WIFI, dos ordenadores, da fotocopiadora... 

- Chaves que se precisan e a quen llas pedir. 

- Horarios: de alumnado e profesorado (exclusiva, reunións, patio: cando, onde, 

como...) 
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- Entradas e saídas de alumnado: portas de saída e de entrada, horarios, 

funcionamento do timbre, acompañamento do alumnado polos titores, control da 

asistencia e puntualidade dos alumnos, acceso dos pais e nais 

- Formas de comunicación familia-escola: horarios de titoría, existencia ou non de 

caderno do alumno, formularios de notas para os pais, horarios de atención 

telefónica aos pais... 

-Formularios habituais do centro, circulares... (un exemplar de cada) 

- Listaxe do grupo de alumnos do que será responsable (nomes, fotos, datos de 

contacto, enfermidades, características a salientar...) 

- Listaxe de profesorado e persoal non docente: areas que imparten, cursos, se son 

titores ou non, se son responsables doutra cousa ou teñen algún cargo distinto, onde 

está o profesorado cando ten horas libres...) 

- Procedemento a seguir en caso de urxencia médica 

- Procedemento a seguir se hai que dar un aviso a algún alumno ou tomar algunha 

medida derivada dalgunha falta cometida polo alumno/a 

- Procedemento a seguir en caso de que se precise material 

- Procedemento a seguir nos cambios de hora, se hai que recoller ao alumnado e 

onde 

- Funcións do persoal non docente do centro 

- Taboleiros do centro e tipo de información que conteñen 

- Representantes sindicais 

- Outras informacións de interese: onde se pode comer (no centro e no contorno, 

como chegar ao centro por coche e bus, onde aloxarse, onde tomar café, vida 

cultural do contorno...) 

3.- CUMPLIMENTACIÓN DA "FICHA DO PROFESOR" 
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3.1. O Director/a acompaña ao profesor a Secretaría, onde cubre a ficha en Secretaría cos 

seus datos básicos. 

4.- TOUR POLO CENTRO, co Director/a 

5.- ENCONTRO CO CLAUSTRO DE PROFESORES. 

5.1. O director leva ao novo profesor/a á Sala de Profesores onde é presentado ao resto dos 

compañeiros. Dita xuntanza será preferentemente no recreo xa que hai máis tempo e é máis 

distendido. Pódese planificar unha xuntanza máis formal, por ciclos ou con todo o conxunto 

de profesores. 

6.- PROFESOR MENTOR 

6.1. Ao profesor novo asignáselle un profesor-mentor que o acompañe     durante o primeiro 

mes. Fará a función de titor, resolveralle pequenas dúbidas que lle poidan ir xurdindo.Este 

profesor será preferiblemente un profesor do mesmo ciclo. 

Se se produce unha substitución ao longo do curso: 

Seguirase o mesmo protocolo  coa diferenza que a incorporación a aula é inmediata, polo 

que a visita ao Centro realizarase cando haxa dispoñibilidade horaria. Informarase de forma 

breve das normas internas máis urxentes para non interferir na dinámica diaria escolar. 

Sempre que sexa posible daráselle datos de contactodo/a profesor/a titular co obxectivo de 

recibir información do alumnado, ritmo da clase, punto de partida de cada materia, rutinas 

diarias, material dispoñible… 

O día da chegada, finalizado o horario de atención ao alumando, o profesor substituto terá 

unha reunión cun membro do equipo directivo que lle aclarará posibles dúbidas 
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6. PLAN  DE  ACOLLIDA  DO  ALUMNADO 

6.1. PROTOCOLOS PARA A ACO LLIDA DO ALUMNADO DE  NOVA 

INCORPORACIÓN,  EN CIRCUNSTANCIAS NORMAIS  
 

 Cando se incorporan a principios de curso: 
 

No equipo de E.I. planifícase unha serie de medidas organizativas e pedagóxicas, destinadas 

a favorecer a adaptación do neno/a ao noso Centro. 

Realizarase reunións e entrevistas coas familias, así como a planificación do período de 

adaptación que comprende a incorporación graduada e cun horario reducido e progresivo 

dos alumnos/as de tres anos. 

O tratamento que lle damos aos nenos/as que veñen por primeira vez ao centro empeza ao 

rematar o curso anterior a súa escolarización. No mes de xuño convócanse aos pais/nais ou 

titores legais dos alumnos de nova incorporación a unha reunión coas titoras  e coa dirección 

do centro , na  que se tratarán os seguintes aspectos: 

ORGANIGRAMA DO CENTRO 

CALENDARIO ESCOLAR PARA O NOVO CURSO ACADÉMICO 

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS E PAIS 

XORNADA ESCOLAR 

ASISTENCIA Á CLASES 

PARTICIPACIÓN DOS PAIS NA VIDA DO CENTRO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Asemade nesa reunión  facilítase as familias os seguintes documentos: 

o “Cuestionario para determinar a lingua materna do alumno/a” (Decreto 79/2010, do 

20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia) 

o Autorización para a emisión de fotografías 

o Autorización para a publicación da imaxe do alumno/a no recurso educativo en 

liña/pax web do Centro. 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 43 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

 

FASES E ACTUACIÓNS 

1. O esforzo que supón a entrada á escola( nova situación, novas persoas, espacios 

diferentes...) ten que ser unha tarefa compartida entre todos: familia, escola, 

profesorado e nenos/as 

2. Folleto informativo cunha serie de recomendacións que teñen como obxectivo 

orientar nas intervencións das familias co seu fillo/a durante o mes de setembro para 

que vaian interiorizando hábitos, control de esfínteres, hixiene, horarios, descanso.... 

3. Exposición do período de adaptación: 

Co fin de evitar cambios bruscos na vida dos nenos/as, faranse grupos pequenos 

seguindo os criterios que o profesorado considere máis axeitado: 

 Equilibrio entre nenos e nenas 

 Idade segundo a data de nacemento 

 Integración (como se adapta, chora, cústalle separarse  ao despedirse, etc) 

 Orde alfabética 

4. Horario reducido e progresivo ampliando o tempo de permanencia do neno/a no 

Centro 

 No mes de setembro levarase a cabo o período de adaptación cun horario 

establecido, empezando nas entradas cun número de nenos/as escalonado 

segundo criterio das titoras. 

 O educador debe: 

 Adecuar espazos. 

 Dispoñer de xoguetes e recursos materiais. 

 Transmitirlle aos nenos/as seguridade, afectividade, cordialidade, etc. 

No mes de setembro haberá unha segunda  reunión conxunta coas familias dos novos 

alumnos/as, antes do comezo das clases, na que se explicará máis polo miúdo o período de 

adaptación do alumnado e concretarase cales son os alumnos que comezarán e o horario a 

cumprir. 
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O proceso de adaptación remata no mes de setembro. A partires desta data todos os 

nenos/as deberán estar integrados na aula e no Centro asistindo xuntos ás clases e cun 

horario completo. 

 Cando se incorporan en distintos momentos do curso. 
 

Realizarase a matrícula do alumno e será recibido por un membro do Equipo Directivo. 

Entregaráselle unha carpeta coa documentación básica: 

- Díptico de principio de curso onde se recolle Calendario escolar, vacacións, organigrama do 

centro, equipos do Centro… 

- Horario do seu grupo de referencia 

- Normas internas: asistencia, xustificación de faltas, puntualidade…. 

- Cubrirán o impreso de matrícula extraordinaria fóra de prazo e xuntarán certificado de 

empadroamento, xustificante da situación que dá lugar ao traslado, fotocopia do libro de 

familia. 

- Darase coñecemento da súa chegada ao Departamento de Orientación. 

- Visitarán as dependencias do Centro. 

-Decisión sobre a súa escolarización: 

O alumno escolarizarase no curso que lle corresponda segundo a súa idade. 

O titor/a realizará unha avaliación inicial . En caso de apreciar dificultades que impliquen 

unha atención específica, derivara/a ao Departamento de Orientación para realizar unha 

avaliación psicopedagóxica. Cos resultados desta avaliación estableceranse as medidas 

curriculares ou organizativas oportunas, reflectidas no Plan de Atención á diversidade. 

O primeiro día de clase o alumno/a será acompañado por algún familiar. O equipo directivo 

presentaralle ao /á titor/a. Este poderá nomear un/unha alumno/a que acompañe ao novo 

alumno e facilite a súa estancia durante os primeiros días. 

6.2. PROTOCOLOS PARA A ACO LLIDA DO ALUMNADO DE NOVA 

INCORPORACIÓN ,  EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS  
 

 Alumnado inmigrante  
 

O alumnado que procedente dun sistema educativo estranxeiro, se vaia incorporar á 

Educación Primaria, non necesita realizar trámites de validación dos seus estudos previos. O 
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centro español no que vaia continuar os seus estudos determinará o curso que lle 

corresponde, segundo a normativa aplicable ao respecto. 

A documentación e formalización da matrícula, así como os criterios de admisión, farase 

conforme aos prazos, instancias e normas que rexen o funcionamento do centro. 

A documentación a entregar para formalizar a matrícula será: solicitude extraordinaria de 

admisión, certificado de empadroamento municipal, DNI de ambos proxenitores, Libro de 

Familia, Pasaporte do/da menor, datos académicos. 

Os/as alumnos/as do 5ºou 6º cursos de Educación Primaria que procedan de fóra de Galicia, 

e que non residiran con anterioridade nela, poden quedar exentos temporalmente da 

cualificación das probas de avaliación na materia de Lingua Galega, por un máximo de dous 

cursos escolares consecutivos. A exención solicitarase para cada ano académico e os seus 

efectos limitaranse ao citado ano.(Orde do 10 de febreiro de 2014). 

Unha vez admitido o alumnado procedente do estranxeiro,  realizarase a avaliación inicial 

que se leva a cabo con carácter xeral no momento da incorporación ao sistema educativo,  

segundo o establecido nos artigos 13 e 17 da Orde do 27 de decembro de 2002 para 

determinar as súas necesidades educativas que poden ser: 

- Descoñecemento das dúas linguas oficiais da nosa Comunidade Autónoma, galega e 

castelá. 

- Desfase curricular de dous cursos ou máis, con respecto ao que lle correspondería 

pola súa idade. 

- Presentar graves dificultades de adaptación ao medio escolar debidas a razóns 

sociais ou culturais. 

-De ser o caso, correspóndelle ao departamento de orientación a realización da 

avaliación psicopedagóxica correspondente. 

As medidas de atención específica poden ser de dous tipos: 

Curricular que afectan ao ensino (reforzo educativo, adaptacións curriculares e flexibilización 

de idade) 
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Organizativo: 

-Grupos de adquisición das linguas. 

-Grupos de adaptación da competencia curricular. 

Todo/a alumno/a que se incorpore ao centro, así como a súa familia debe coñecer: 

Curso ao que se incorpora. 

As medidas de atención específica, no caso de que se adopten. 

Que materiais corresponde ao curso. 

O horario e o calendario escolar. 

O sistema de avaliación e de comunicación as familias. 

Quen é o profesor titor ou profesora titora. 

O material escolar básico (información de axudas ou becas segundo o nivel). 

Normas xerais de convivencia e comportamento : NOF 

As informacións sobre a forma na que se desenvolven as actividades extraescolares e 

complementarias. 

Explicación sobre o tipo de centro ao que acoden os seus fillos/as e os órganos de 

goberno (directora, secretaria, xefa de estudos), participación (consello escolar e 

claustro) e de coordinación (equipos de ciclo, actividades extraescolares...) 

En canto aos servizos complementarios, teremos presente que todo o alumnado dos Centros 

públicos de niveis de ensino obrigatorio que teñan o seu domicilio a unha distancia do 

centro superior a dous quilómetros, teñen dereito a transporte escolar. Asemade os 

alumnos poden ser usuarios do comedor escolar para o que os seus titores legais deben 

cumprimentar unha ficha de inscrición facilitada pola ANPA do Centro ( organismo que 

xestiona o comedor escolar). 

Terán acceso á gratuidade dos libros de texto, nos niveis e nas mesmas condicións que o 

resto do alumnado, así como ás axudas para libros e outros materiais que convocan as 

administracións. 
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OBXECTIVOS 

1. Asumir como centro, dun xeito global, o deseño e posta en práctica das respostas 

educativas que precisa este alumnado. 

2. Favorecer para eles unha adaptación progresiva ao centro. 

3. Conseguir que os pais e o propio alumnado estean informados do funcionamento e 

organización do centro educativo. 

4. Fomentar actitudes de respecto cara  estes alumnos e alumnas e facilitar o  proceso 

da súa integración. 

5. Ofrecer un recoñecemento e unha valoración positiva da súa cultura incorporándoa a 

escola. 

6. Potenciar o intercambio e a interrelación. 

7. Vivir a diversidade como un aspecto que posibilita o enriquecemento mutuo. 

   

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

O equipo directivo porá especial coidado nalgúns pequenos detalles no proceso ordinario de 

matriculación para que se traduza nun verdadeiro momento de acollida (información sobre 

o sistema educativo español, cuestións de organización do centro, existencia de servizos 

sociais do concello...). 

Se descoñecen as dúas linguas oficiais da nosa comunidade, facilitaráselle esta información 

por escrito, preferiblemente traducida ao seu idioma.  

Explicaráselle as familias o funcionamento do centro e cubrirase xunto con eles o modelo de 

solicitude de admisión. 

A orientadora procederá a recoller unha información máis precisa sobre a súa procedencia, 

lingua, escolarización previa, situación laboral e familiar, ... 

Escolarizarase ao alumno/a no curso que lle corresponde pola idade. 

A través da avaliación inicial e da avaliación psicopedagóxica determinaranse as necesidades 

educativas e as medidas tanto de tipo curricular como organizativo pertinentes. 

O profesor/a titor/a recibirá ao neno o primeiro día de clase atendendo aos seguintes 

aspectos: 
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Programará  en colaboración co departamento de orientación unhas actividades de 

acollida.   

Atenderao tanto na clase como nos períodos de recreo e nas entradas e  saídas. 

Proporcionaralle unhas pautas de traballo e unhas normas de convivencia e 

comportamento para que as vaia incorporando pouco a pouco. 

Ensinaralle os espazos da aula e os espazos comúns. 

Co alumnado que non coñeza ningunha das linguas oficiais, buscaremos a comunicación 

doutro xeito,dirixíndonos a eles con mensaxes claras e contextuais, axudándonos de 

gráficos, imaxes ou algún xesto: 

Debemos darlle un bo modelo lingüístico. 

Evitaremos que estea incomunicado moito tempo. 

Non daremos por boas as frases incorrectas  

Colaboraremos todos no tema da pronuncia. 

Procuraremos que o novo alumno/a se esforce na comprensión. 

Ambientará a aula de forma que facilite a aprendizaxe: murais, imaxes... 

Comunicaralle aos pais/nais as medidas que se estableceron  para o seu fillo/a. 

Programará actividades encamiñadas ao coñecemento e enriquecemento común de 

ambas culturas. 

Todos os que chegamos á escola vimos dunha diversidade vivida e condicionada, 

chegamos cunha visión particular do mundo, uns medios económicos concretos, unhas 

ideas políticas, éticas e relixiosas e todo isto dentro dunha cultura concreta, determinada 

pola familia e polo lugar onde vivimos (pobo, cidade, nacionalidade...) 

 Alumnado expulsado doutro centro educativo, a causa do seu comportamento.  
 

Aplicarase o recollido no punto 6.1.. A familia debe aportar documentación da circunstancia 

que obriga a escolarización no Centro. 

Farase especial fincapé nas normas NOF. 
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6.3. PROTOCOLOS PARA A ACOLLIDA DO ALUMNADO ADAPTÁNDOSE A 

SITUACIÓN DAS PANDEM IA COVID-19 
Seguindo o Plan de Adaptación  do CEIP do Foxo achégase a seguinte organización e 

instrucións para a comunidade educativa. 

6.3.1. ENTRADAS 

Case todo o alumnado do Centro é transportado polo que a chegada se produce de forma 

simultánea para todas as etapas. Para unha maior seguridade nos desprazamentos de 

entrada, seguirase a seguinte organización 

 Todo o alumnado transportado accederá ao Centro pola porta principal e dirixírase, 

orientado polo profesorado de equipo covid, cara os espazos de espera para 

acceder ás aulas. 

 O alumnado non transportado dirixirase a zona posterior do Centro pola zona do 

aparcadoiro. O profesorado de garda, distribuirá a este alumnado nos diferentes 

espazos de espera para acceder ás aulas. 

 No período do 10 ao 18 de setembro  os titores e titoras de Educación Infantil e 

Primaria farán garda de transporte na entrada da mañá para que o alumnado adquira 

a rutina de colocación antes de subir á aula. Pasadas estas dúas semanas 

estableceranse quendas de profesorado de garda para vixiar a correcta distribución 

do alumnado antes do acceso ás aulas. 

 O alumnadode Educación Infantil  dirixírase ao Salón de Actos con máscaras e 

gardando a maior distancia posible entre eles. O Salón de Actos estará aberto dende 

as 9.15. Dentro deste espazo haberá zonas diferenciadas para cada unha das aulas e 

sentaranse nos bancos asignados a cada grupo de convivencia. A este espazo 

accedese por dúas portas. O alumnado de 4º de Educación Infantil accederá pola 

porta da dereita e o de 5ºe 6º de Educación Infantil pola porta da esquerda. O 

alumnado de 4º e 5º de Educación Infantil serán os primeiros en acceder ás aulas 

da planta baixa e serán recollidos pola persoa titora ou polo profesorado que teña 

clase a primeira hora nese grupo. O alumnado de 6º de Educación Infantil serán os 

últimos en acceder a aula, xa que dende o Salón dirixiranse a lavar as mans aos baños 

da Biblioteca,acompañados polo mestre que teña clase á primeira hora da mañá. 
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 O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º dirixirase cara a entrada posterior do edificio, patio 

cuberto, con máscaras e gardando a maior distancia posible entre eles,colocándose 

o alumnado de 3º, 4º e 6º en 3 filas e o alumnado de 5º na Pinacoteca. Este 

alumnado será o primeiro en acceder ás aulas do 1º andarcomezará a acceder ás 

aulas ás 9.20 h, pola mañá, e ás 15.35 h, pola tarde, subindo as escaleiras e 

dirixíndose escalonadamente ás súas aulas, seguindo esta orde: 6º, 4º, 3º e 5º 

 O alumnado de 1º colocarase no corredor da Biblioteca, sen sobrepasar a porta de 

acceso ao patio. Será o segundo grupo que acceda ao corredor da planta baixa, 

igualmente levarán máscara e gardarán a maior distancia posible. Accederá a aula 

ás 9.25 h, pola mañá, e ás 15.40 h, pola tarde, cando rematen o acceso o alumnado 

de Educación Infantil 

 O alumnado de 2º colocarase na Pinacoteca, irá provisto de máscara e gardará a 

maior distancia de seguridade. Accederá a aula ás 9.30 h.,pola mañá, e ás 15.45 h 

pola tarde, cando remate o acceso o alumnado do 1º nivel de EP.  

 O alumnado de 6º de Educación Infantil será o último en acceder á aula, ás 9.35 h 

pola mañá e ás 15.50 h. pola tarde despois de ter lavado ás mans. 

 

6.3.2.- FLUXO DE MOVEMENTOS DURANTE A XORNADA ESCOLAR 

 Os corredores estarán sinalizados no chan indicando a dirección de circulación 

para os desprazamentos 

 Usarán as escaleiras de acceso ao primeiro andar subindo e baixando  polo lado 

do pasamáns. Porén só poderá facer uso das escaleiras cada grupo 

individualmente. O mestre acompañante  responsabilizarase de que este 

elemento quede desinfectado. 

 Cando os recreos sexan no exterior as quendas de entrada  ás aulas serán as 

mesmas que a primeira hora:  

Educación Infantil nesta orde: 6º EI, 5º EI, 4º EI-A e 4º EI-B 

Educación Primaria nesta orde: 6º EP, 5º EP, 4º EP e 3ºEP, ao mesmo tempo 2º EP 

e 1º EP. 

 Independentemente do lugar onde teña lugar o recreo ao finalizar IRÁN 

DIRECTAMENTE ÁS AULAS, NON PODERÁN PARAR NOS BAÑOS, á volta do recreo 
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serán os mestres que teñan docencia no grupo os que regularán o fluxo de asistencia 

aos baños, controlando a hixiene de mans e o aforo. 

 

6.3.3.- SAÍDAS 

A saída do centro farase tamén mantendo espazos diferenciados: 

 Educación Infantil: 

Son os primeiros do corredor da planta baixa en saír, provistos de máscaras e 

gardando a maior distancia posible. Ás 13.25h pola mañá, e ás 17.00 h. pola tarde, 

irán para o Salón de Actos, saíndo na orde inversa ao da entrada: primeiro o 

alumnado de 4º EI, a continuación 5º EI e por último 6º EI. Colocaranse na zona 

habilitada para cada aula, acompañados polo mestre que impartiu a última sesión. O 

alumnado que sexa transportado será recollido pola súa coidadora do autobús e o 

que non sexa transportado será entregado ás familias que deben esperar na entrada 

posterior do edificio.  

 Educación Primaria: 

1ºe 2º: 

É o segundo grupo de alumnos do corredor da planta baixa que sairá provistos de 

máscara e gardando a distancia de seguridade.Empezarán a saír ás 13.35 h, pola 

mañá, e ás 17.10 h, pola tarde, dirixíndose á entrada do Centro. O alumnado 

transportado dirixirase ao espazo sinalizado onde estarán as coidadoras do autobús 

correspondente e o alumnado non transportado dirixirase á parte posterior do 

edificio onde serán entregados a cada familia. 

 3º, 4º, 5º e 6º: 

Sairán cando toque o timbre ás 13.40h pola mañá e ás 17.15 h, pola tarde; provistos 

de máscara e gardando a distancia de seguridade, na seguinte orde: alumnado de 

3º, alumnado de 4º, alumnado de 5º e alumnado de 6º que se dirixirá aos respectivos 

autobuses ou á parte posterior do edificio para ser recollidos polas súas familias. 

 Alumnado usuario de comedor escolar (luns e mércores) 

As coidadoras do comedor recollerán ao alumnado usuario do comedor  e terán 

como zona de espera o corredor da Sala de Profesores. O titor do alumnado de 

Educación Infantil e de 1º e 2º de EP usuario de comedor escolar deberá acompañar 
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a este alumnado ata ese  espazo  onde  quedará a cargo das coidadoras do comedor. 

 O profesorado que teña a última sesión cun grupo determinado, será o responsable 

de que todo o material da ula quede recollido e desinfectado e recordará as normas 

para saír, así como a hixiene de mans e a colocación da máscara e o mantemento da 

distancia de seguridade. 

 

6.3.4. AGRUPACIÓNS 

A continuación reflíctense os Grupos de Convivencia Estables cuxos membros poden 

socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal estrita. Estes grupos de 

convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, 

limitando ao máximo o número de contactos 

Para cubrir as ausencias do profesorado nos grupos estables de convivencia NON SE 

RECURRIRÁ  a unir grupos. Coa finalidade de que interfira no grupo o menor número posible 

de profesorado as substitucións serán realizadas por profesorado que imparta docencia nese 

grupo, intentando que a substitución sexa realizada por un único mestre 

Os grupos estables de convivencia terán como único espazo para as actividades lectivas a 

aula asignada, con excepción das areas de psicomotricidade/educación física, relixión/ 

valores, Inglés (3º, 4º, 5º e 6º EP), música  e nas de reforzo, que deberán ser desinfectadas e 

ventiladas durante 5/10 minutos polo profesorado responsable do grupo antes de que sexa 

usada por outros alumnos/as. 

A merenda da mañá tomarase dentro da aula antes de saír ao patio, o profesorado 

responsable do grupo nese momento encargarase de insistir na limpeza de mans antes e 

despois de comer e desinfectarase a superficie da mesa usada para a merenda. 

A merenda da mañá do alumnado de primaria tomarase antes da hora de ler. 

Cada alumno/a terá a súa botella de auga que traerán cada día da casa na mochila. En 

ningún momento compartirán, botellas, vasos, cubertos, …. 

Estes grupos estables de convivencia sentaranse na mesma mesa do comedor mantendo a 

distancia co resto dos grupos, sempre que sexa posible  

 

 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 53 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

6.3.5.TITORÍAS COAS FAMILIAS 

As titorías desenvolveranse os mércores de 17.15 h a 18.45 h. con cita previa empregando as 

seguintes canles: abalarmóbil, chamada telefónica, axenda do alumno/a 

Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula da 

titoría do alumno e coas seguintes medidas 

Nas reunións de titorías, a opción preferente é por teléfono ou vídeo chamada. 

Para aqueles casos nas que  non poida ser virtual e teña que facerse de forma presencial 

teremos en conta as seguintes medidas: 

- A familia deberá solicitar  cita previa, a través de teléfono, axenda do alumno... 

- A reunión desenvolverase na aula da titoría correspondente 

- Todos os asistentes a esa reunión irán provistos de máscara e farán a pertinente 

desinfección de mans 

- Colocaranse mesas como separación para garantir a distancia 

- Se fose necesario a revisión  dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para 

facer copias das mesmas e evitar a manipulación conxunta 

 

As reunións de inicio de curso  faranse ou ben de xeito presencial ou ben de xeito 

telemático, segundo as condicións  sanitarias pertinente. No caso de seren  presenciais, 

faríanse no salón de actos, limitando a presenza a unha persoa por familia para poder 

garantir adistancia interpersoal, sendo obrigatorio o emprego de máscara 

 

6.3.6. CONVOCATORIAS E REUNIÓNS DE CLAUSTROS E CONSELLOS ESCOLARES 

As reunións do Claustro e da CCP terán lugar na Sala de mestres, onde é posible manter as 

distancias 

 Durante as reunións todo o profesorado levará máscara e haberá xel hixienizante 

dispoñible para a desinfección das mans. 

 Se é posible parte das reunións realizaranse de forma telemática, polo que a 

principio de curso  todo o profesorado terá que comprobar o funcionamento da 

plataforma Webex nos seus equipos e pedir asesoramento e formación se é 

necesario 
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 As reunións do Departamento de Orientación desenvolveranse no despacho de 

Orientación, ben de forma presencial ou telemática 

 Todas as convocatorias serán enviadas por medios electrónicos ( tok app, correo 

electrónico,…), do mesmo modo enviarase a documentación necesaria para o 

desenvolvemento da reunión ( aprobación de documentos); polo que todo o 

profesorado ten a obriga de facer revisión diaria do seu correo electrónico 

corporativo 

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación 

epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

 Reunións telemáticas na plataforma oficial ofertada pola consellería. Cisco webex 

 Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que 

o consello escolar está formado por 15 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun 

espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. 

 As convocatorias serán enviadas de modo telemático 

 

6.3.7. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

Usarase sempre en todos os casos. No alumnado de Educación Infantil por ser menor de 6 

anos  non é obrigatoria aínda que é altamente recomendable. Así: 

 Dentro da aula ordinaria 

 Desprazamentos polo centro 

 Nos desprazamentos aos aseos durante as actividades lectivas 

 Nas entradas e saídas do Centro 

 Nos recreos 

 No transporte 

 Na Biblioteca 

 No Plan Madruga 

 No comedor mentres non estean comendo ou bebendo 

 Nas reunións de claustro, consello escolar, xuntas electorais, coas familias, 

departamento de orientación 

 Nas actividades de Educación física que non permitan manter a distancia mínima 
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 Para o acceso ao Centro de toda persoa, tanto da comunidade educativa ou externa, 

terá que levar máscara. 

 

6.3.8. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán 

actividades e celebracións de centro que reunían alumnos de distintos niveis e nas que 

participaban as familias. Deste xeito, e salvo mellora salientable da situación epidemiolóxica 

non se celebrará o Festival de Nadal no Salón de actos “Manuel Daniel Varela Buxán” ou 

actos como o Día das Biblioteca escolares, ou o Samaín ou Magosto. 

- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e correspóndelles corresponde aos 

diferentes equipos docentes a organización deles baixo estas premisas: 

 Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer 

celebracións en quendas. 

 Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

 Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

 En todo caso, calquera realización de eventos debe cumprir os seguintes requisitos: 

o Manter a distancia interpersoal de 1,5 metros. 

o Desinfección de mans para o acceso ao evento 

o Uso de máscaras en todo momento 

o Evitarase o uso de micrófonos e, de ser preciso usalos, desinfectaranse antes 

e despois de que o use cada persoa. 

o No caso de que se use un equipo musical será manexado por unha única 

persoa 

- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas 

respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. 

- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento 

de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase 

que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar 

os numerosos recursos que ofrece a nosa vila. 

 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 56 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

6.3.9. NORMAS PARA O USO DAS AULAS 

 Cada alumno/a terá o seu material diferenciado na súa mesa nun estoxo. Poderá 

deixalo na aula nun andel dun armario da aula, debidamente identificado co seu 

nome 

 Para o alumnado de Primaria: os libros e cadernos NON quedarán na aula, cada día o 

alumnado traerá o material necesario para o traballo  

 O alumnado de Infantil poderá deixar na aula nun espazo debidamente identificado 

co seu nome o material co que estea traballando. O material que non se estea 

usando quedará na casa 

 O alumnado usuario do comedor debe traer na súa mochila o estoxo con material 

para o aseo dental 

 Non se compartirá ningún material sen a previa desinfección do mesmo. 

 Cando se faga uso do encerado o portador de xiz será debidamente desinfectado. 

 Cada alumno/a terá unha percha individual, cando non sexa posible usarán a cadeira 

para colocar a súa roupa. 

 No caso das aulas que son usadas por máis dun grupo, deberase  desinfectar ( con 

desinfectante e pano desbotable) a mesa e a cadeira que usaron antes de abandonar 

a aula. Ademais a aula será ventilada durante 5- 10 minutos. 

 Aulas nas que imparten docencia varios profesores: Os docentes desinfectarán a 

mesa do profesor e o equipo informático antes e despois do seu uso, e procurará 

facer uso do seu propio material para o traballo na aula evitando compartir 

bolígrafos, xiz, etc. O profesorado deberá facer tamén a hixiene de mans ao entrar na 

aula. 

 As xanelas, persianas, ordenador,… de cada aula deberá ser manipulado 

exclusivamente polo profesorado para diminuír riscos de contaxio 

 Cando o alumnado faga uso dunha aula ou espazo deberá desinfectar as mans á 

entrada e saída da mesma. Nos espazos usados por varios grupos o material de uso  

común debe desinfectarse antes e despois. 

 O profesorado debe realizar a hixiene de mans e desinfección da cadeira e material 

común na sala de mestres así como manter a distancia de seguridade 
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6.3.10.AFOROS 

 A limitación de aforo para os baños será de un único usuario: 

- No caso de infantil o aseo está dentro da aula e pode ser controlado por parte do 

mestre/a que se atope na aula 

- No caso de Primaria  os aseos están nos corredores onde se atopan as aulas. Os 

mestres que están a impartir docencia nesas aulas serán os encargados de controlar 

o aforo dos aseos. 

- No caso do alumnado de apoio será acompañado polo mestre/a de PT e AL para 

comprobar o cumprimento de dito aforo 

- No caso da Biblioteca o aforo será de 35 persoas en total.  

 

6.3.11.USO DA BIBLIOTECA 

A biblioteca disporá de dispensador de xel na entrada, papeleiras e panos desbotables, 

ademais dun difusor  de desinfectante. Realizaranse as rutinas de limpeza antes, durante e 

ao finalizar a sesión. 

- Ao ser espazo de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 

ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se 

cumpre, o mestres que usara a Biblioteca deixará ventilado este espazo ao saír do mesmo. O 

seguinte grupo entrará 5/10 min. máis tarde do inicio da sesión anterior. 

- A Biblioteca poderá ser usada ata o 50% de seu aforo. Excepcionalmente  o equipo 

directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condicións de 

seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 

-O equipo de biblioteca sinalizará os lugares que poden ser utilizados de xeito que se 

manteña a distancia de seguridade e se optimicen os espazos dispoñibles. 

- Na mesa do bibliotecario sinalizarase no chan cunha liña  de espera  

- O alumnado usuario da biblioteca hixienizará os postos que teñan ocupado 

- Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais compartidos mentres dure a situación 

excepcional, polo que non se pode empregar o espazo de biblioteca creativa. 

 - Antes e despois de empregar os equipos informáticos será necesario que os usuarios 

realicen unha limpeza de mans e desinfección dos elementos de uso (teclado e rato). 
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Horario 

Estableceranse uns horarios por titorías para o uso da Biblioteca. Asemade aqueles mestres 

especialistas que o desexen poden empregar a mesma nas franxas horarias dispoñibles. Para 

unha boa coordinación exporase ese horario no taboleiro da Biblioteca e nas respectivas 

aulas para non coincidir grupos distintos neste espazo. 

Nos recreos a Biblioteca permanecerá pechada 

Empréstitos. 

O alumnado non pode acceder aos andeis dos libros para evitar o contacto cos mesmos. 

Para facer os empréstitos o mestre titor ou acompañante dun grupo de alumnos debe 

propoñer un listado de libros para que o alumno/a faga a súa escolla 

O mestre rexistrará o empréstito no programa Meiga co carnet de Biblioteca 

correspondente que estarán arquivados en caixas dispostas para cada grupo de alumnos/as 

e que só manipulará o mestre. 

Os libros devoltos deberán permanecer en caixas identificadas coa data da devolución. 

Deben gardar un período de corentena, como mínimo de 24 horas. Transcorrido este 

período o titor/a encargarase de colocalos 

Uso zona de autores 

Esta zona que está libre de mesas e cadeiras pódese empregar polos grupos de clase sempre 

que se garantan as medidas de seguridade establecidas, para actividades especiais ou para o 

visionado dalgunha proxección. 

 

6.3.12. ASEOS 

 O alumnado de 4º de Educación Infantil só usará o aseo da aula, e o de 5º e 6º de EI 

usarán nas entradas e saídas, os aseos que están a carón da Biblioteca e durante a 

xornada lectiva usarán os das aulas de 4º de EI. Cando o alumnado faga uso del, o 

profesor prestará especial atención para que o alumnado faga unha correcta hixiene 

de mans tras o seu uso. Non poderá haber máis dun alumno/a á mesma vez. 

 O alumnado de 6º de Educación Infantil cando entre do recreo procederá a lavar as 

mans no baño da biblioteca e o de 5º de Educación Infantil farao nos baños do 

corredor da planta baixa. 
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 O alumnado de primaria poderá facer uso dos aseos do primeiro andar e da planta 

baixa que están nos corredores. Só poderá ser usado de forma individual. 

 O alumnado de primaria non poderá ir ao baño ao finalizar o recreo, deberán volver a 

aula e o profesor/a xestionará as quendas. Nos desprazamentos ao baño deberase 

facer uso de máscara. 

 Na medida do posible procurarase que entre clase e clase o alumnado use os baños o 

imprescindible 

 Establécense as seguintes franxas horarias para proceder á limpeza demans: 

o Na xornada de maña: á entrada, antes da merenda do recreo, despois da 

merenda do recreo, ao entrar do recreo e ao sair de clase 

o Na xornada a de tarde: á entrada e á saída 

 So se poderán usar aqueles aseos que teñan o distintivo verde. 

  A limitación de aforo para os baños será a un usuario, e para controlalo haberá un 

sistema de “semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non. 

  Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

 É obrigatorio lavar as mans con xabón á saída do mesmo 

 Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro o profesorado de garda vixiará 

o aforo dos aseos, garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e 

saída. 

 Durante o recreo de EI será necesaria unha persoa máis de garda que vixiará o uso 

dos aseos 

 Só se permitirá o uso dos aseos polas persoas que non teñan a condición de persoal 

do centro en casos excepcionais e unicamente poderán usar os aseos que hai preto 

da Biblioteca. 

 

6.3.13.COMEDOR 

O comedor está xestionado pola ANPA, só funciona os luns e mércores que son os días que 

hai clase pola tarde. Hai tres coidadoras 

As coidadoras do comedor recollerán ao alumnado usuario do comedor que terá como zona 

de espera o corredor da Sala de Profesores. O mestre que imparta clase na última sesión  

acompañará ao alumnado de Educación Infantil e de 1º e 2º de EP usuario de comedor 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 60 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

escolar   ata ese  espazo  onde  quedará a cargo das coidadoras do comedor. Os demais 

alumnos  tamén  

se dirixirán a esa zona.  

As liñas xerais de actuación para o uso do comedor escolar serías as seguintes. 

- Debido á flexibilización permitida para Educación infantil na última hora, estableceriamos 

unha quenda para o alumnado desta etapa educativa antes da finalización da xornada 

lectiva. Isto permitiría colocar nas mesmas mesas a alumnado que forme parte dun grupo de 

convivencia estable. En calquera caso,empregaríanse mamparas de separación como medida 

de seguridade adicional. 

- Para o alumnado de primaria organizaríanse outra quenda, cos mesmos criterios que en 

infantil, con mesas para alumnado pertencente a un grupo de convivencia estable e con 

biombos de separación. 

- Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao mesmo 

tempo que se ventila o espazo durante un período de 5/10 minutos. 

- O alumnado estará separado por unha distancia de 1,5m , colocados en diagonal. Todo o 

alumnado irá provisto de máscara e levará o seu estoxo co material de hixiene dental 

As coidadoras acomodarán aos alumnos/as no comedor respectando  

- En ningún caso será o alumnado o que sirva a comida nos partos nin auga nos vasos para 

evitar desprazamentos polo comedor 

- Durante o servizo de comedor o alumnado de Infantil que faga uso dos baños só poderá ser 

acompañado polas coidadoras, nunca por alumnado doutros grupos. 

-O resto do alumnado irá só  e deberá ser supervisado polos coidadores do comedor, 

limitando o su uso a un usuario de cada vez 

 - O saír do comedor todo o alumnado fará unha hixiene de mans 

- Ao saír do comedor todo o alumnado debe facer unha hixiene de mans 

- No caso de saír ao patio deberán facelo mantendo a continuidade do grupo de convivencia 

No tempo de lecer, despois do comedor, sempre que sexa posible o recreo será no patio 

exterior, distribuíndo ao alumnado nas seguintes zonas: pinacoteca, patio de infantil e patio 

a carón do pavillón 

Cando as condicións meteorolóxicas non  permitan saír ao exterior o alumnado distribuirase 

nestes espazos: Salón de Actos, pinacoteca. 
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-Todo o persoal do comedor deberá usar en todo momento a máscara 

 
6.3.14.CADRO RESUMO DAS NORMAS MÁIS SALIENTABLES 
 

TEMAS MODIFICACIÓNS 

Horario de entrada a) Tódolos días pola mañá: 

Educación Infantil: 9.20 a 9.35 

3º, 4º, 5º e 6º Educación Primaria: 9.20 a 9.25 

1º e 2º Educación Primaria: 9:25 a 9.30 

b) As tardes de luns e mércores: 

Educación Infantil: 15.35 a 15.50 

3º, 4º, 5º e 6º Educación Primaria: 15.35 a 15.40 

1º e 2º Educación Primaria: 15.40 a 15.45 

 

Horario de saída a) Tódolos días pola mañá 

Educación Infantil:  13.25 a 13.40 

3º, 4º, 5º e 6º Educación Primaria: 13.35 a 13.40 

1º e 2º Educación Primaria: 13.35 a 13.40 

b) As tardes de luns e mércores: 

Educación Infantil: 17.00 a 17.15 h 

3º, 4º, 5º  e 6º Educación Primaria: 17.10 a 17.15 

1º e 2º Educación Primaria: 17.10 a 17.15 

 

Horario de recreo 11.55 a 12.20: Educación Infantil 

12.25  a 12.50: Educación Primaria 

 

Espazo de recreo a) Educación Infantil: 

1.- Patio Infantil 

2.- Zona lateral do pavillón A ( de herba) 
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3.-Zona lateral do pavillón B ( de herba) 

4.- Zona diante do pavillón 

b) Educación Primaria: 

1. Patio de Infantil 

2. Zona diante do Pavillón 

3. Zona lateral do pavillón A ( de herba) 

4. Zona lateral do pavillón B (de herba) 

5. Pinacoteca  

6. Zona diante da Pinacotec 

Gardas de entrada 1 profesor na Pinacoteca 

1 profesor no patio posterior do edificio 

1 profesor no Salón de Actos 

A súa función é supervisar o acceso do alumnado ás zonas de 

espera e comprobar que o alumnado  realiza as rutinas previas ao 

inicio da xornada lectiva. 

Equipo covid 

Acompañamento do 

alumnado 

Limitase a un acompañante por alumno/a que accederán e sairán 

pola porta traseira do edificio escolar. 

Titorías Preferentemente telemáticas, aínda que se permiten as presenciais 

coas normas de seguridade reflectidas no Plan de Adaptación 

Biblioteca Poderá ser usada ao 50% do seu aforo 

Uso de aseos Restrínxese o aforo a unha persoa 

Fluxo de movementos Ocupando sempre a parte dereita do corredor e respectando as 

quendas de circulación 

Actividades grupais Debido á organización en grupos estables de convivencia, non se 

levarán a cabo actividades nas que se mesture alumnado de 

diferente nivel 
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6.3.15.- ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Creación do Equipo COVID. Actuará como referencia para o resto do persoal: 

alumnado, profesorado e familias en relación as funcións establecidas no Plan de 

Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-21 

 Espazo de illamento:  

Cando un estudante inicie síntomas ou estes sexan detectados polo persoal do 

centro durante a súa xornada escolar,illarase na aula en fronte de AL (primeira aula 

do corredor da dereita do primeiro andar do edificio).Este estudante estará 

acompañado pola mestra de Música que imparte clase a todo o alumnado do Centro. 

Facilitáraselle unha máscara cirúrxica para o /a alumno/a e outra para a persoa 

adulta que coide del/a ata que cheguen os seus proxenitores ou titores.  

A Xefa de Estudos avisará á familia que ten a obriga de contactar co seu centro de 

saúde ou co teléfono 9000400116. 

Tamén se debe proceder así coas persoas traballadoras que inicien síntomas 

No caso de que a persoa que inicia síntomas está nunha situación de gravidade ou 

ten dificultade para respirar avisarase ao 061 ou 112 

No caso de ser necesario illar a unha persoa o equipo Covid avisará ao persoal de 

limpeza para que extreme as medidas preventivas e de desinfección. 

Os elementos de protección que debe haber nesta aula son: 

o Botiquín 

o Camilla 

o Máscaras e luvas 

o Dispensador de Xel Hidroalcohólico 

o Panos  desbotables 

o Papeleira de pedal con tapa 

 

 Medidas xerais de protección individual recollidas no Plan de Adaptación 

Os titores e titoras serán as persoas responsables de dar a coñecer as actuacións do Plan de 

forma adaptada á idade do alumnado. 

O primeiro día explicarase en profundidade e durante as primeiras semanas do curso e 

traballarán co grupo na adquisición das seguintes rutinas: 
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PREVENCIÓN: 

- Evitar aglomeracións: 

 Diseminar as entradas e saídas 

 Dispersar as rutas que segue o alumnado para acceder ás aulas 

 Establecer quendas de recreo 

 Distribuír o patio en zonas para os distintos grupos 

 Regular o acceso ao recreo 

- Distancia social: 

 Distribuír os elementos da ula de tal xeito que exista a maior separación posible 

entre o alumnado 

 Evitar situacións de contacto físico 

- Responsabilidade individual: 

 O profesorado debe comprometerse a facer un autotest antes de acudir ao centro 

 As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos ao 

Colexio se presentan algúns dos síntomas compatibles coa covid, para elo deberán 

facer un test diario no que comproben a temperatura, a presenza de tose seca, 

dificultade respiratoria, a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga severa ou 

diarrea. 

- Rutinas: 

 Evitar tocarse ollos, nariz e boca 

 Hixiene de mans (seguindo as instrucións que hai en todos os aseos) 

 Tapar a boca cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar que se desbotará nun cubo do 

lixo con tapa, se non é posible tusir contra a flexura do cóbado e incidir na limpeza de 

mans posterior. 

 Manter a distancia física 

 Non compartir material propio 

HIXIENE 

En canto ao uso de material de uso compartido (fotocopiadora, ordenadores, 

encadernadora, guillotina, plastificadora, microondas…) CADA USUARIO desinfectará despois 
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do seu uso con desinfectante as superficies e usará xel hidroalcohólico de mans para o seu 

manexo. 

O alumnado desinfectará a súa cadeira e mesa ao entrar na súa aula a primeira hora. 

Desinfectara ao entrar e saír nas aulas compartidas ( inglés, música, relixión, laboratorio….) a 

súa mesa e cadeira e material de uso común. 

O profesorado desinfectará o ordenador, teclado, rato, mando a distancia, mesa e cadeira da 

aula que use unha vez rematada a sesión para deixala preparada para o seguinte profesor/a 

e usará xel hidroalcóholico de mans para o seu manexo. 

Sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan as xanelas estarán abertas o maior 

tempo posible. 

En cada aula haberá unha folla de rexistro na que  o profesorado irá anotando as 

ventilacións realizadas ao longo da xornada que irá asignada polo profesorado responsable 

do grupo en cada momento. 

Cada aula correspondente a cada un dos grupos, sala de mestres, aula de PT, aula de AL, 

biblioteca, aseos, informática, orientación, conserxería e despachos estará dotada do 

seguinte material: 

o Papeleira de bolsa con tapa accionada con pedal para os panos desbotables do 

secado de mans ou para o cumprimento de “etiqueta respiratoria” 

o Na papeleira destinada á fracción de resto serán depositadas máscara, luvas latex, 

etc 

o Dispensador de xel hidroalcohólico 

o A principios de curso entregarase a cada titor/a ou mestre responsable de cada aula 

un pulverizador con desinfectante de superficies e panos desbotables 

o Semanalmente, cada mestre revisará a dispoñibilidade deste material en cada espazo 

e avisará á persoa do equipo Covid responsable da súa reposición 

O persoal de limpeza encargarase unha vez finalizada a xornada escolar da limpeza dos 

espazos do centro e diariamente deberán realizar a limpeza exhaustiva de: 

o Mesas do alumnado e do profesorado en todas as aulas dos grupos incluíndo PT, 

Inglés, Música, biblioteca. 

o Mesa e cadeira do departamento de orientación todos os días menos os día que vai 

ao  CEIP de Oca. 
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o Mesas e cadeiras de AL agás os días que estará no CEIP de Oca. 

o Mesas e cadeiras de Relixión os martes xoves e venres. O resto dos días  non é 

preciso por estar compartida co CEIP  de Bandeira. 

o Secretaría : teléfono, mesas e cadeira 

o Sala de mestres: mesas dos ordenadores  e mesa de grupo 

o Dirección: mesas e cadeira 

o Xefatura de Estudos:Teléfono, mesas e cadeiras 

o Nos aseos as billas e cisternas, tres veces ao día 

o Pasamáns e pomos das portas, tres veces ao día 

En todo caso prestarase especial atención ás papeleiras, de xeito que queden limpas e cos 

materiais recollidos 

No comedor, ao ser xestionado pola ANPA, serán as coidadoras do mesmo as encargadas de 

desinfectar mesas, mesados, enxoval ( a lata temperatura no lavalouzas) e cadeiras 

PROTECCIÓN: 

- Uso de máscara: 

 Uso obrigatorio para todo o profesorado 

 Uso obrigatorio para todo o alumnado en zonas comúns e recreos 

 Uso obrigatorio para o alumnado de Primaria dentro das aulas 

- Pantallas: 

 Para aquelas actividades lectivas nas que o emprego da máscara sexa incompatible 

Rexistro e inventariado e protocolo de compra e difusión do material de protección están 

recollidos no Plan de Adaptación 

Xestión de abrochos: recollida no Plan de continxencia 

Nos corredores estableceranse sentido de entrada e saída diferentes en ambas marxes do 

corredor, segundo o recollido no Plan de Adaptación Covid-19. 

 

6.3.16- ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO 

NECESARIA PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA MODALIDADE  PRESENCIALOU, DE SER O 

CASO, NON PRESENCIAL 

 O equipo docente formarase naquelas actividades que dende a Consellería se 

estimen necesarias na Covid 19 así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que 
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faciliten a xestión educativa e pedagóxica no caso de formación presencial ou non 

presencial. 

 A maioría do profesorado do Centro ten unha formación básica que permite 

empregar as aulas virtuais e proporcionarase material de axuda e formación para que 

todo o profesorado poida facer uso da aula virtual. 

 En todo caso o coordinador do equipo TIC con axuda do seu equipo será o 

responsable do traballo de mantemento da aula virtual (xestión de administración, 

páxina de inicio, creación de cursos e de usuarios e subida de información básica. 

 O resto de funcións ( comunicación coa UAC, coa responsable Abalar da zona, 

divulgar accións de formación…) tamén forma parte do Equipo TIC. 

 Durante o mes de setembro cada profesor/a de Primaria familiarizará ao seu 

alumnado co funcionamento da aula virtual. 

A formación básica que un alumno/a (ou familia) debe ter para poder ter un mínimo de 

garantías no caso de que a docencia sexa non presencial é: 

 Acceso á aula virtual  

 Acceso aos diferentes cursos / áreas nos que estea matriculado/a  

 Envío de tarefas a través da aula virtual (infantil a 3º) 

 Xestión da súa conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta -nube, 

vídeo, documentos (de 3º a 6º de primaria). 

  Consulta de cualificacións e comentarios. 

 Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual 

Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e 

comunicación existentes no centro, que son as seguintes: 

 Aplicación Abalarmóbil, dende a que poden realizar consultas relacionadas co 

ámbito académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado. 

Existe a posibilidade de crear salas de mensaxería dende as que podería interactuar 

co profesorado. 

 Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e 

realizar outro tipo de trámites. A dirección empregada será para cada grupo de 

alumnos as seguintes: 

o Educación Infantil:  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 68 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

 4º EI-A: 4aceipofoxo@gmail.com 

 4º EI-B: 4binfantilofoxo@gmail.com 

 5º EI: 543543infantil@gmail.com 

 6º EI: 5anosinfantilofoxo@gmail.com 

o 1º e 2º cursos: 2121foxo@gmail.com 

o 3º e 4º cursos: 4343foxo@gmail.com 

o 5º e 6º cursos: 6565foxo@gmail.com 

o Orientación: orientacionfoxo@gmail.com 

o A corporativa: ceip.foxo@edu.xunta.gal 

 Teléfono: comunicación directa e inmediata, existen dúas liñas, o 881151046 e 0 

886151047 ou o móvil 620255288 

No seguinte cadro quedan reflectivas as tarefas mínimas que se deben levar a cabo, respecto 

da aula virtual: 

 
 

ETAPA/ NIVEL 

EDUCATIVO 

ACCIÓN A DESENVOLVER LUGAR 

Educación Infantil Facilitar usuario e 

contrasinal 

Colexio ( mediante 

mensaxería interna) 

Acceder á aula virtual e 

curso correspondente 

Casa ( comprobar que as 

familias que teñen 

dificultade para acceder)  

Visualizar contidos da aula 

virtual 

Colexio e casa 

1º a 6º de 

Educación Primaria 

Facilitar usuario e 

contrasinal 

Colexio ( axenda do 

alumno/a) 

Acceder á aula virtual e 

curso correspondente 

Colexio e casa (detectar 

dificultades) 

Visualizar contidos da aula 

virtual 

Colexio e casa 

2º a 6º de 

Educación Primaria 

Realizar tarefas na aula 

virtual: un cuestionario, 

unha 

Colexio e casa 

mailto:4aceipofoxo@gmail.com
mailto:4binfantilofoxo@gmail.com
mailto:543543infantil@gmail.com
mailto:5anosinfantilofoxo@gmail.com
mailto:2121foxo@gmail.com
mailto:4343foxo@gmail.com
mailto:6565foxo@gmail.com
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caixa de texto, unha 

actividade interactiva, 

enviar 

un arquivo. 

Realizar tarefas mixtas que 

requiran unha parte 

presencial e outra virtual 

Colexio e casa 

 
 

6.3.17.- ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

 Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar, por desgraza, 

tamén ao colexio.Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, 

sen contacto físico ou transmitiremocións sen poder mostrar parte das nosas 

facianas. 

 Tanto para mestres como para alumnos supón un cambio enorme na interacción 

habitual e requiredun tratamento específico nas aulas. 

 A linguaxe moi verbal pode ser unha ferramenta moi útil para substituír accións que 

implican contacto físico,como unha aperta. O deseño deste tipo de xogos e dinámicas 

deberían estar presentes nasprimeiras sesións e semanas. 

 A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas 

contaxiadas. Estarafectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón 

de comprensión e empatía,debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, 

pois calquera  pode pasar por esa situación aínda sen ter cometido actos 

imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte de que uncompañeiro/a contrae a 

enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, senón apoialo e 

coidaloemocionalmente. 

  O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas compatibles, tomar 

precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que debemos facer 

actividades de sensibilización neste eido. 

 Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a 

difusión de bulose as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso 
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alumnado para que non caia encadeas de transmisión de información que non estea 

fundamentada e confirmada, estamos nunhaépoca na que se pode ferir a 

compañeiros/as facendo comentarios en torno ao seu estado de saúdeque poden 

alterar a convivencia no colexio. Sucede o mesmo coas bromas de mal 

gustorelacionadas co coronavirus, non cabe dúbida de que o emisor seguramente 

non teña intenciónofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as con parentes 

ou coñecidos afectados/as poidanverse violentados por esta situación, polo que 

temos que intentar evitalas. 

 A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as 

limitacións que seatopará no retorno ao colexio. Será importante transmitir que se 

trata dunha situación transitoria eque ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e 

como cidadáns debemos cumprir con estasrestricións cun único obxectivo: contribuír 

a frear ao virus e conseguir que todo isto acabe. 

 O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan 

a que seexprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten 

solucións, deste xeito podemos facelos partícipes de todas as medidas adoptadas 

para evitar contaxios. 

Dende a Comisión de Coordinación Pedagóxica tratarase de facer propostas concretas e de 

complementar este apartado unha vez que se reúna no mes de setembro 

7. ORGANIZACIÓN  XERAL  DO  CENTRO 

7.1. NORMAS XERAIS DO CENTR O  
 

 Normas xerais (vestimenta, uso de móbiles como ferramenta pedagóxica, acceso 
ás instalación do centro, saída dun alumno/a do centro dentro do horario 
lectivo,... 
 

As normas de convivencia deben garantir un clima de colaboración e respecto entre 

todos os membros da comunidade educativa, a fin de evitar a adopción de medidas 

disciplinarias.  

- Durante toda a xornada escolar manteremos actitude correcta, respectando aos demais. 

- Puntualidade na hora de entrada e saída. 
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- A asistencia a clase é obrigatoria. 

- Cómpre vir ao Centro limpo e aseado. 

- Como norma xeral non se permitirá a utilización, durante as actividades docentes, de 

teléfonos móbiles, aparellos musicais ou calquera outro tipo de elementos alleos á clase 

que poidan impedir o normal desenvolvemento da mesma. (Se, por circunstancia 

excepcional, houbese necesidade por parte dos pais/nais /titores de comunicarse co 

alumno/a, farano a través dos teléfonos do Centro). No entanto, o seu uso estará 

permitido se é empregado como ferramenta educativa ou de apoio  ao labor docente  do 

mestre/a. 

- Para a clase de Educación Física é obrigatorio o uso de roupa e calzado deportivo 

axeitado. 

- Para o alumnado de educación Infantil é obrigatorio o uso de mandilón. 

- Non se permite o reparto de invitacións para a celebración de aniversario dentro do 

recinto escolar. 

- A propaganda publicitaria non será entregada durante a xornada lectiva 

- Fóra do horario lectivo ningún neno/a subirá ás aulas, agás coa autorización dun mestre 

ou do conserxe. 

- Non se poderán traer ao centro escolar obxectos perigosos (obxectos punzantes, 

chisqueiros…) que alteren a vida diaria do centro e que poñan en risco ao resto da 

comunidade educativa. 

- Non se poderá portar ningunha substancia estimulante nin prexudicial para a saúde. 

- Como norma xeral non está permitida a entrada de animais no recinto escolar, agás 

cando a súa presenza estea xustificada poloseu uso. 

- Respectarase a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade 

de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes 

membros da comunidade educativa. 

- Conservarase e farase un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

- Seguiranse as directrices do profesorado respecto da educación e aprendizaxe. 

- Asistirase á clase con puntualidade e co material preciso. 

- A Sala de mestres é o lugar de reunión do profesorado. O acceso de alumnado non está 

permitido sen autorización. 
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- Non se permitirá, sen autorización previa, a entrada ao Centro de persoas alleas á 

comunidade escolar. 

- Respectaranse as normas de organización convivencia e disciplina do centro docente. 

-NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ENSINO TELEMÁTICO 

Estableceranse uns horarios para o ensino telemático que serán de obrigado cumprimento 

para alumnado e profesorado. 

-O alumnado conectarase á hora establecida no horario comunicado, procurando sempre 

realizar a conexión uns minutos antes do comezo da sesión 

- O alumnado manterá unha postura correcta, pois aínda que non interveña será visto polo 

resto dos participantes 

- Buscarase un lugar tranquilo e pouco transitado 

-Durante a docencia telemática o alumnado debe manter os micrófonos apagados. 

- Débese gardar  a quenda de intervención para  evitar interrupcións  

-  O chat da videoconferencia  só se empregará para realizar comentarios que  teñan que ver 

co desenvolvemento da sesión 

 

 Procedemento de comunicacións entre os diferentes membros da comunidade 
educativa: 
 

As comunicacións entre os diferentes membros da comunidade educativa faranse polos 

seguintes medios: 

- Circulares informativas ou avisos en papel que son repartidas entre o alumnado para que 

llas fagan chegar ás familias. 

- Uso dunha app “Tokapp” dende a que se poden enviar  notas informativas, convocatorias, 

autorizacións para saídas do alumnado…. A través do historial da aplicación cada titor pode 

controlar as autorizacións recibidas das familias sempre e cando soliciten resposta. 

- Axenda escolar para avisos particulares entre o mestre titor ou especialista e unha familia 

determinada.  

- Correo electrónico entre  o equipo directivo e os membros do Claustro e os Equipos 

docentes. 
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- Comunicacións a través do móbil ( wasapp, mensaxe) entre a dirección do Centro e a 

dirección da Anpa. 

- A Anpa dispón de grupos de difusión establecidos en cada nivel, cun pai responsable do 

mesmo, que se encarga de difundir os avisos entre os seus membros.  

 

 Organización dos agrupamentos (criterios de agrupación do alumnado,...) 
 
 O CEIP do Foxo é un centro de liña 1, isto implica que todo o alumnado matriculado nun 

determinado nivel forma parte do mesmo grupo. 

O número de unidades do Centro son: 2 de Educación Infantil e 6 de Educación Primaria. 

Na etapa de educación Infantil, por número de matrícula, pode caber a posibilidade de facer 

grupos mixtos. Neste caso formaranse dúas clases mixtas coas tres idades. 

 

 Protección de datos. Autorización uso da imaxe (modelo), xestión datos 
persoais(comunicación dende o centro  a outras administración públicas ou 
institucións). 

  

PROTECIÓN USO DA IMAXE na páx web. MODELO 

Don/ Dona ...............................................................................................con 

DNI.............................., e con domicilio na rúa ............................................. 

.......................................localidade ................................................................ 

e CP ........................................... da provincia de ............................................; como 

pai/nai/titor/titora de................................................................................. 

AUTORIZO ao CEIP DO FOXO, á publicación da imaxe do meu fillo/a 

........................................................................................... no recurso educativo en liña/páxina 

web do Centro mentres permaneza  escolarizado/a nel. 

 

 O recurso educativo/páxina web é de carácter universal, gratuíto e aberto, estando suxeito, 

exclusivamente, a un uso educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades 

derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 

 

Por todo elo, así mesmo dá o seu consentimento para que dada a natureza e obxecto dos 

recursos educativos/páxina Web que desenvolven os centros dependentes da Consellería de 

Educación e O.U. a súa imaxe poida ser cedida  a terceiros, sempre que dita cesión se axuste 

ás condicións expresadas no parágrafo anterior. 

En O Foxo- A Estrada, ___ de___________ de20__ 
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     Asdo./ 

 

 

PROTECCIÓN USO DE FOTOS 

 

CEIP DO FOXO 

Foxo, Corbelle, Rubín s/n-36686,A Estrada- 

Tfno/Fax: 986 588080e-mail: ceip.foxo@edu.xunta.es 

Sres. Pais/ nais/titores: 

Como saben vostedes, en moitasocasións elaboramos reportaxes fotográficas ou películas dalgunhas 
actividades que se celebran no Colexio: festas e celebracións, excursións, festivais, actividades deportivas e 
culturais, etc., que ás veces se publican en prensa e revistas. Incluso distintos medios de comunicación solicitan 
realizar reportaxes sobre as nosas actividades. 
Todo este material ten un carácter meramente educativo e divulgativo, e respecta todos os dereitos dos 

menores involucrados. 

Como pais, nais e titores dos alumnos deste Centro, e coñecedores de que os seusfillos/as poden aparecer 

nestasimaxes, son vostedes a quenlles corresponde autorizar ou non a súa emisión. Por iso solicitamos o seu 

permiso e pedímoslles que nos faganchegar o resgardo inferior, debidamente cumprimentado, que terá validez 

mentres o seufillo/a estea escolarizado/a neste Centro.  

 Un saúdo        

         OS PROFESORES-TITORES 

D./Dª_________________________________________________________________________ 

PAI/NAI/TITOR DO ALUMNO/A_________________________________________________ 

DE_________________________CURSO 

  SI AUTORIZO A EDICIÓN      NON AUTORIZO A EDICIÓN 

O Foxo, a_____ de setembro de 20__ 

       DNI________________Asinado, 

No entanto para actividades concretas nas que interveñan outras entidades solicitarase 

unha autorización específica 

 Entradas e saídas do centro. 
 

O alumnado usuario do transporte escolar dirixirase, acompañado das coidadoras dos 

autobuses,  con coidado pola beirarrúa,  ata acceder ao centro pola cancela da entrada e 

dirixíndose cara o patio de recreo. Durante todo o proceso o alumnado  estará custodiado 

polo profesorado de garda. 

As 9.10 h. abriranse as portas do centro para que os adultos responsables  dos nenos e 

nenas os entreguen ao profesorado de garda. 

http://www.xunta.es/
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Unha vez que os nenos e nenas accedan ao patio do recreo non poden saír del ata entrar no 

colexio. 

Cando toca a serea o alumando dirixirase, ordenadamente, cara ao interior  do centro ás 

súas respectivas aulas. No entanto, en casos de mal tempo os alumnos poden quedar na 

entrada do centro, sen necesidade de ir ao patio de recreo. 

Os alumnos e alumnas deberán asistir a clase con puntualidade. 

A porta principal pecharase ás 9.20 h. O alumnado, acompañado cun responsable, que 

chegue uns minutos tarde deberá tocar o timbre e esperará a que o conserxe abra a porta.  

Cando un alumno/a acumule 10 faltas de puntualidade, estas constituirán unha falta leve. 

Saídas: 

 Tocará unha 1ª serea as 13:35 para o alumnado de Educación Infantil. O profesorado que 

imparta a última sesión de clase será o encargado de acompañar a estes alumnos ata a 

entrada do colexio onde serán recollidos polas súas familias ou coidadoras do autobús.  

Tocará a 2ª serea ás 13.40 h para o alumnado de educación primaria que  será acompañado 

polo profesorado que  imparta a última sesión. Este alumnado efectuará a saída, con orde. 

(Algúns son recollidos polas súas familias e outros, usuarios do trasporte escolar, serán  

acompañados polas coidadoras do transporte escolar).  

Cando abandonen o recinto escolar pola cancela continuarán pola beirarrúa vixiados polos  

“acompañantes do transporte escolar” ata subir aos autobuses. 

Nas saídas un dos profesores de garda vixiará a saída dos alumnos preto da cancela. 

Se  un alumno /a perdera o autobús ou ben non fora recollido a tempo polos seus pais ou 

titores, o mestre de garda de transporte ou un membro do equipo directivo deberán 

acompañar ao neno /a ata que o veñan a recoller ou arbitrar outro tipo de medidas que 

posibiliten que o alumno/a chegue á súa casa. 

Os pais /nais ou titores legais daqueles alumnos que non vaian facer uso do transporte 

escolar á saída deberán avisar ao profesor titor e ao acompañante do transporte escolar. 
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O alumnado que faga uso do comedor escolar(luns e mércores) dirixirase cara o salón de 

actos e colocarase na fila  correspondente. Todo aquel que faga uso de xeito puntual deste 

servizo, deberá avisar ao titor/a para que este/a informe ao profesorado de garda. 

No caso de accidente no que se precise atención médica, o mestre/a que estea con el/ela 

nese momento, porao de inmediato en coñecemento da dirección do centro e da familia. No 

suposto de que os familiares nese momento non puideran facerse cargo do neno/a 

accidentado/a, ou a urxencia o requira, efectuarase unha chamada ao nº de emerxencias 

112 coa finalidade de arbitrar as medidas necesarias para a súa atención.  

Os alumnos/as non poderán permanecer no centro, unha vez rematadas as clases, salvo que 

se atopen realizando actividades extraescolares e/ou estean acompañados dun mestre/a. 

Período de adaptación en educación infantil: no 4º nivel, durante o mes de setembro, e 

seguindo o decreto de infantil e o establecido na orde do calendario escolar, organizaranse 

distintos subgrupos con horarios flexibles para facilitar a incorporación destes nenos/as ao 

entorno escolar. Neste período os pais poderán entrar dentro do recinto escolar para 

acompañar aos seus fillos á aula e para  recollelos. 

 Procedemento para a vixilancia das entradas e saídas durante a covid-19  

Mentres dura a situación epidemiolóxica por mor da pandemia do Covid 19 as gardas de 

entradas e saídas faranse do seguinte xeito: 

Os membros do Equipo Covid faran quendas para recoller ao alumnado transportado e 

mentres estean nos espazos de espera previo a acodir ás aulas. 

Os membros do Claustro en grupos de dúas persoas acollerán ao alumnado non 

transportado  e redirixiranno ás zonas de espera correspondentes. 

Cando toque o timbre cada grupo de alumnos accederá á súa respectiva aula acompañados 

dos mestres con quen teñan clase a primeira hora 

 

 Recreos (criterios do uso aula de cara a prevención de roubos e acoso escolar). 
 

O patio de recreo é recinto escolar e polo tanto todos os usuarios do mesmo, sexa ou non 

horario escolar, deberán cumprir as seguintes normas:  
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- Non está permitido fumar, nin beber alcohol. 

- O lixo será depositado nos colectores correspondentes. 

Non se permite a entrada ao recinto de animais: cans, gatos..., salvo para a realización de 

actividades educativas organizadas. 

Por razóns de seguridade: coches, motos, bicicletas, patíns..., non deberán entrar ao patio en 

horas lectivas, a excepción das persoas autorizadas. 

Exclúense da norma os vehículos que autorice o director/a por diversas razóns (obras, 

reparacións, carga ou descarga de materiais, gasóleo...) ou os necesarios para realizar 

algunha actividade, durante o período que dure a mesma. 

Durante o horario escolar, incluído o tempo de comedor, ningún alumno/a poderá saír fóra 

do patio; só poderá facelo avisando previamente ao/á profesor/a de garda ou ao 

responsable nese momento. 

Non se pode subir aos valados do recinto escolar. 

Durante o período lectivo e por seguridade, os portalóns deberán estar pechados. 

Hai zonas do patio onde non está permitido permanecer durante o período do recreo: detrás 

do pavillón, detrás da pinacoteca, no espazo interior a carón da casa do conserxe. 

O patio está dividido durante o recreo en dúas zonas, unha para Educación Infantil e outra 

para o alumnado de Primaria. Cada grupo de alumnos estará na zona que lle corresponda. 

 Para xogar ao fútbol están delimitados dous espazos: un para os alumnos de 1º,2º, e 3º e 

outro para os alumnos de 4º, 5º e 6º. 

O tempo do recreo é horario lectivo o que leva á responsable vixilancia dos mestres/as na  

forma que o claustro determine e tendo en conta a rateo. 

Ante calquera problema dirixirse sempre ao mestre/a de garda. 

Durante o recreo, non quedará ningún alumno/a na clase, sen causa xustificada. Para 

actividades específicas do centro, poderán quedarse, sempre que estean acompañados 

dalgún profesor/a.  
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Nos corredores tampouco poderá permanecer o alumnado. Baixarán todo o que precisen xa 

que logo non poderán subir ás aulas. 

En caso de sacar obxectos persoais ao patio: xoguetes, contos…no caso dalgún estrago dos 

mesmos o centro non se fará responsable. 

Débese respectar o xogo dos demais e evitar xogos violentos  

Os papeis e plásticos das merendas débense depositar nos colectores correspondentes. 

Durante o recreo os nenos/as usarán os baños do corredor da planta baixa do Centro. 

Só se poderá usar o balón nas zonas habilitadas para elo. 

O material de xogo utilizado deberá ser coidado axeitadamente e devolto ao seu lugar ao 

remate do recreo. 

 O alumnado de Educación Infantil empregará, nas horas de recreo, os xoguetes que 

posteriormente deberán quedar recollidos no baúl exterior. Estes xoguetes non poderán ser 

empregados por alumnos doutros cursos ou no recreo do comedor.  

 

 Cambios de clase. 
 

Nos cambios de clase hai que ter en conta que os corredores e escaleiras son lugares de 

tránsito, polo  que os alumnos/as deben rexerse por unhas normas: 

 Non permanecer neles durante as horas de clase e os recreos.  

 Non  quedarse nos corredores máis tempo do necesario.  

 Non está permitido que os alumnos/as corran polos corredores e deben de  procurar 

falar en voz baixa. Esta norma aplicarase no cambio de aula dos alumnos/as para 

asistir a algunha especialidade. 

  Evitarase que o alumnado permaneza só na aula durante os recreos 

 Os alumnos de Educación Infantil e de 1º e 2º cursos deberán estar sempre 

acompañados nos cambios de clase ben polo mestre especialista ou polo seu mestre 

–titor. 

 - Os alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º farán o cambio de clase con autonomía, seguindo o 

horario establecido, sendo aconsellable o seguimento do profesor- titor. 
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 Organización das actividades complementarias e extraescolares.  
 

Correspóndelle a cada titor/a, dentro do Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares a organización das saídas e actividades complementarias do seu 

alumnado. 

Pedirase  autorización ás nais /pais/titores para estas saídas.  

Asemade, informaráselles sobre horario, custo do transporte, visitas… 

De cada saída  

 informarase ao Consello Escolar a medida que se vaian programando 

definitivamente. Cada titor/a recollerá as autorizacións do seu alumnado e as 

achegas económicas que fosen necesarias. 

Os outros mestres que impartan docencia nun curso, poderán organizar saídas 

informando, previamente, ao titor/a e de acordo co Equipo de Actividades 

Complementarias e Extraescolares. 

Para realizar algunha saída é preciso que teñan autorización e se comprometan a 

asistir a lo menos o 75% dos alumnos da aula. 

A participación nas actividades complementarias é obrigatoria, pois complementan a 

súa formación. Cando se requira achega económica para o seu desenvolvemento, o 

Centro procurará que non sexa impedimento para a asistencia dalgún alumno que se 

vexa afectado por esta circunstancia.  

A non asistencia as citadas saídas ou viaxes culturais deberá ser plenamente 

xustificada e nese caso os alumnos/as terán que asistir á clase. 

 

 Os días de celebracións e conmemoracións 
 
Os días de celebración e conmemoracións séguese o horario lectivo establecido e os 

alumnos estarán acompañados en todo momento polo profesorado correspondente. 

O organigrama da celebración ou conmemoracións será elaborado polo equipo directivo e 

trasladado ao Claustro  ben a través das reunións informativas semanais ou a través de 

correo electrónico ou a través da aplicación tokapp. 

O aviso desta modificación da actividade lectiva será exposta no taboleiro de anuncios da 

Sala de mestres. 
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Se é necesario pódese solicitar unha modificación de horario á Xefatura Territorial para ese 

día, previo informe favorable da Inspección Educativa. 

O protocolo para a súa solicitude é enviar á Inspección Educativa a seguinte documentación: 

- Escrito coa  modificación solicitada onde debe constar o novo horario solicitado para ese 

día, as razóns pedagóxicas que xustifican a antedita modificación, a que servizos afecta 

(comedor escolar, transporte escolar….). 

- Acta do Consello Escolar onde conste a aprobación por unanimidade da proposta de 

modificación. 

 Organización dos servizos complementarios: comedor, transporte escolar e 
planmadruga.  

 

COMEDOR ESCOLAR 

O servizo de comedor escolar está xestionado pola ANPA do Centro, a través dunha empresa 

de catering. 

Este servizo será ofertado, exclusivamente, ao alumnado matriculado no Centro que así o 

solicite, tendo en conta a capacidade do espazo. Se a demanda fose superior á oferta de 

prazas darase prioridade a aquel alumnado que acude de forma regular ou tratarase de 

atender todas as demandas facendo dúas quendas. 

O servizo de comedor funcionará con carácter ordinario nas xornadas lectivas completas dos 

luns e mércores dentro do calendario escolar. Será desde o 1 de outubro ata o 30 de maio. 

Serán competencias da dirección: 

-Elaborar, co equipo directivo, o plan anual do servizo, como parte do Plan Xeral de 

actividades do Centro. 

- Coordinar e dirixir o servizo. 

- Coordinar as tarefas do persoal que preste servizos no comedor escolar. 

-Actuar no caso de condutas contrarias á convivencia. 

- Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao mesmo, sen prexuízo das relacións laborais 

existentes, nos eu caso, entre as empresas concesionaria se os eu persoal. 
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- Elaborar co equipo directivo, antes da finalización do curso académico, un informe acerca 

do funcionamento do servizo. 

Serán competencias da ANPA: 

- Entrega dos menús mensuais ás familias. 

- Supervisión e seguimento do servizo  para verificar o seu bo uso e funcionamento. 

- Asegurar o cumprimento das normas establecidas no centro en canto a uso de espazos, 

entradas e saídas do centro…. 

- Comunicar ao Equipo directivo calquera incidencia que poida xurdir neste servizo. 

- A xestión de contratación da empresa que da este servizo. 

 

Serán competencias do persoal auxiliar: 

 Colocar as mesas e servir os xantares. 

 Proceder á retirada e limpeza do menaxe e vaixela usado para o servizo. 

 Proceder á ordenación e limpeza diaria e coidadosa da dependencia, efectos e 

menaxe. 

 O servizo e atención ás mesas dos usuarios. 

 Resolver as incidencias cotiás durante o período do servizo e informar á Direcciómn 

de todas aquelas incidencias que excedan as súas competencias. 

 O control de calidade dos menús, incluíndo o rexistro de temperaturas 

Entre outras actividades sinálanse: 

 Actividades educativas que favorezan o desenvolvemento de hábitos 

relacionados coa hixiene e alimentación san. 

 A imprescindible presenza física tanto no transcurso do xantar no interior da 

dependencia de comedor como durante o tempo posterior a súa entrada nel e 

mentres non comezan as clases da tarde.( De 13.140 a 15.30). 

 Orientación en materia de educación para a saúde . 

 Actividades educativas de ocio e tempo libre, programadas para o período 

posterior á comida. 

Serán competencias das familias: 

 Solicitar o servizo de “esporádicos “ antes das 10.00 h. 
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 Avisar da non asistencia do seu fillo, se é fixo, antes da 10.00 h. 

 Abonar ao seu debido tempo os importes correspondentes. 

 Inculcar aos seus fillos/as, desde a casa, hábitos alimenticios e correctas maneiras de 

compartir a mesa para comer. 

 Colaborar co Centro no bo funcionamento do Servizo de Comedor, respectando 

normas e sistemas de organización.  

 

Serán obrigacións do alumnado: 

 Respectar sempre atodas as persoas que comparten no servizo de comedor ou lles 

atenden durante o mesmo. 

 Utilizar adecuadamente as instalacións, utensilios  e menaxe. 

 Permanecer sentado de forma correcta, comer con educación e falar nun ton de voz 

moderado. 

 Cumprir en todo momento as normas establecidas e prestar atención ás indicacións 

do persoal auxiliar. 

 

Este espazo está destinado para xantar o alumnado. 

Estas instalacións poden ser empregadas para o desenvolvemento de actividades 

complementarias que precisen do equipamento  do comedor. 

Poderá usarse para outras actividades , fóra do horario escolar, sempre que non altere o 

normal funcionamento deste servizo complementario. 

 PLAN MADRUGA 

Este servizo está xestionado pola ANPA do Centro, a través da contratación de persoal pola 

empresa que ofrece o servizo de catering. 

Abarca  o servizo de almorzo (voluntario) e o tempo libre posterior ata o comezo das clases 

(de 8.00 a 9.20). 

Este servizo ofertase, exclusivamente, ao alumnado matriculado no Centro. 

As competencias dos distintos sectores implicados neste servizo son as mesmas que para o 

comedor escolar. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Este servizo está regulado polo DECRETO  65/2014, do 28 de maio, polo que se modifica o 

Decreto 160/1988, do 9 de xuño. 

Segundo a normativa “Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo 

domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera 

caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, 

sen desvíos e rodeos innecesarios. 

Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar escolarizado no centro 

que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e aditribución das áreas de 

influencia establecida ou contar cunha resolución de escolarización obrigatoria” 

Os autobuses deberán estacionar sempre ao carón da beirarrúa que bordea o recinto 

escolar, de tal xeito que as portas de acceso abran cara a mencionada beirarrúa. Os 

vehículos particulares deben deixar sempre libre a zona de aparcamento dos autobuses e en 

ningún caso entrarán dentro do recinto escolar salvo autorización expresa da dirección do 

centro en casos excepcionais. 

Serán competencias do profesorado: 

- O profesorado de garda recollerá aos alumnos á entrada para que pasen cara o patio de 

recreo, agás os alumnos de 4º de Educación Infantil que esperarán nun banco da entrada. 

- Nas saídas o profesorado de garda vixiará a saída dos alumnos 

- Se  un alumno /a perdera o autobús ou ben non fora recollido a tempo polos seus pais ou 

titores, o mestre de garda de transporte ou un membro do equipo directivo deberán 

acompañar ao neno /a ata que o veñan a recoller ou arbitrar outro tipo de medidas que 

posibiliten que o alumno/a chegue á súa casa. 

Serán competencias e obrigacións da empresa de transporte: 

- Os usuarios do transporte escolar serán acompañados polos “acompañantes do transporte 

escolar” ata o Centro (entrada) ou ata subir ao autobús (saída). 
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- Velar polo bo funcionamento do transporte: puntualidade, respecto ás paradas existentes, 

aos horarios establecidos… 

- Manter a confidencialidade da información persoal da que poida dispoñer. 

- Atender aos responsables legais do alumnado usuario do servizo. 

-Resolver as  incidencias cotiás durante o período do servizo e comunicar á Direción aquelas 

incidencias que excedan das súas competencias. 

- O coidado e atención ao alumnado usuario deste servizo, durante a duración do mesmo. 

- A recollida e entrega do alumnado aos seus responsables legais ou persoas autorizadas 

Serán competencias da Dirección do Centro: 

- Elaborar un listado de usuarios e das paradas que serán entregados ás coidadoras do 

autobús. 

- Tramitar as solicitudes de uso de transporte con carácter excepcional á Xefatura Territorial. 

- Tramitar as reclamacións realizadas sobre o servizo ás administracións competentes. 

- Colaborar co persoal do servizo na resolución de incidencias. 

Serán competencias dos responsables legais do alumnado usuario: 

- Informar de todos aqueles aspectos sobre o/a alumno/a que poidan afectar á prestación do 

servizo. 

- Respectar os horarios de entrega e recollida nas paradas 

- Os pais /nais ou titores legais daqueles alumnos usuarios do transporte escolar  que non 

vaian facer uso do transporte escolar á saída deberán avisar ao profesor titor e ao 

acompañante do transporte escolar. 

- Por norma xeral os alumnos deben ser recollidos nas paradas do transporte escolar polos 

seus titores legais.  

- Un alumno pode ser recollido na parada por unha persoa diferente ao seu titor legal, 

sempre que esta persoa conte coa autorización pertinente. 
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Protocolo de persoas autorizadas para a recollida: 

Ao principio de curso será entregado aos pais un documento proforma no que se relacione 

as persoas autorizadas para recoller ao seu fillo/a, neste documento debe figurar DNI da 

persoa que efectuará a recollida  e entregar fotocopia do DNI. 

En caso de imprevistos o pai/nai ou titor legal debe autorizar por escrito á persoa que vai 

efectuar a recollida. 

Estes documentos quedarán arquivados na Secretaría do Centro. 

Serán competencias do alumnado: 

- Tratar con respecto a todo o persoal do servizo. 

- Seguir as instrucións do persoal do servizo. 

- Manter a limpeza. 

-Respectar ao todos os/as compañeiros/as. 

O incumprimento destas obrigacións poderá levar á perda do uso deste servizo. 

 

7.2. ORGANIZACIÓN DOS TEMPOS  
 

 Horarios. Criterios na elaboración 
 

A  xornada laboral do persoal docente e persoal laboral é de trinta e sete horas e media 

repartidas así: 

1. Trinta horas presenciais no centro 

a. 25 horas lectivas semanais distribuídas segundo figura no apartado “horario 

lectivo”. Computarán como horario lectivo as gardas, as gardas de recreo, as gardas 

de atención ao alumno transportado. 

As horas sen docencia directa dedicaranse a coordinacións de distintos equipos, 

dinamizacións, gardas para substituír ausencias e apoios preferentemente en aula. A 

distribución destas horas será competencia da Xefatura de Estudos tendo en conta s 

necesidades de cada curso escolar. 
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Durante os recreos faranse gardas cumprindo os seguintes rateos: 

- 1 mestre/a de garda por cada 25 alumnos/as de Educación Infantil. 

-1 mestre/a de garda por cada 50 alumnos de Educación Primaria 

b. 5 horas complementarias non lectivas destinadas a titorías de familias, reunións de 

equipos de ciclo, de equipos de dinamización,  reunións de órganos colexiados, 

sesións de avaliacións, gardas cando non teñan carácter de lectivas. Quedan 

distribuídas tal como figuran no apartado “horario complementario do profesorado”. 

Os martes e xoves establécese un horario de gardas para supervisar as actividades 

extraescolares de 16.00 a 17.00. 

2.Sete horas e media de non obrigada permanencia no centro. 

Destinaranse á formación, á preparación de actividade docentes. 

A elaboración dos horarios farase tendo en conta os seguintes criterios: 

- Procurar que sexan o máis equilibrados posibles para que cada mestre teña unha carga de 

docencia directa similar, primando os criterios de tipo organizativo e pedagóxico. 

- Posibilitar aos membros do equipo directivo un horario que lle permita compatibilizar os 

seus cargos co seu propio horario de docencia. 

- Aproveitar os recursos humanos dos que dispoñemos. 

- Dispoñer de recursos suficientes para efectuar gardas de clase, polo que se establecerá en 

cada sesión alomenos unha persoa de garda. 

-Procurar que cada mestre/a dispoña dunha sesión para dinamizacións, sempre que o 

horario lectivo así o permita. 

- Dispoñer de profesorado para atender á Biblioteca 

A Xefatura de Estudos entregará  a cada titor/a o horario lectivo de especialidades do seu 

grupo coa finalidade de que sexa completado co resto das áreas segundo o establecido na 

normativa vixente. Este horario debidamente cumprimentado será devolto á Xefatura de 

Estudos para a súa configuración no XADE. 

Cada titor/a fará chegar ás familias o horario de clase. 

O horario do profesorado, poderá variar ao longo do curso segundo as necesidades do 

centro, de xeito que as franxas horarias establecidas con gardas, apoios, dinamizacións… 

poderán sufrir variacións para establecer novos apoios,desenvolvemento de proxectos... 
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 Horarios de apertura e peche do centro 
 
O horario de apertura do Centro será todos os días pola mañá ás 9.20  a 13.50 h. E polas 

tarde os luns e mércores de 13.25 á 15.25 h. ( 10 minutos antes e despois do comezo e do 

remate do horario lectivo) 

 Horario lectivo 
Este Centro funciona cun horario lectivo de xornada mixta. De luns a venres, pola mañá de 

9.20 a 13.40 horas. Os luns e os mércores, pola tarde de 15.35 a 17.15. 

rnada lectiva distribúese  en 25 sesións semanais, repartidas como segue:  

 De luns a xoves, pola mañá, as seguinte distribución horaria 

1ª sesión: de 9.20  a 10.15 h 

2ª sesión: de 10.15 a 11.10 h; 

3ª sesión: de 11.10 a 12.05 h; 

Recreo: de 12.05 a 12.25 h;   

Hora de ler: de 12.25 a 12.45 h;  

4ª sesión: de 12.45  a 13.40 h 

 Luns e mércores pola tarde: 

5ª sesión: de 15.35 a 16.25 h 

6ª sesión: de 16.25 a 17.15 H  

 venres: 

1ª sesión: de 9.20 a 10.07 h 

2ª sesión: de 10.07 a 10.54 h 

3ª sesión: de 10.54 a 11.41 h 

Recreo: de 11.41 a 12.00 h 

4ª sesión: de 12.20 a 12.55 h 

5ª sesión: de 12.55 a 13.40 h. 

HORARIO COMPLEMENTARIO DO PROFESORADO 

LUNS.- De 17.15 a 18.45 horas  Reunión equipos docentes 

MÉRCORES.- De 17.15 a 18.45  Titorías 
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 Horarios atención ao público 
 

 

 

 Horario da biblioteca 
 

A biblioteca permanecerá aberta coincidindo co horario lectivo.   

Procurarse que na medida do posible, en cada sesión, estea na biblioteca un mestre do 

equipo. 

Asemade reservarase unha sesión á semana para cada titoría. 

No recreo a Biblioteca estará supervisada por un mestre de garda que será axudado por 

unha parella de alumnos/as de 5º e 6º que participan como voluntarios. 

Na hora de ler a Biblioteca pode ser ocupada por calquera titoría sempre que estes 

alumnos vaian acompañados dun profesor. 

Fóra do horario lectivo, os martes e xoves de 16.00 a 17.00, a Biblioteca estará aberta e 

vixiada polo profesorado que realiza a quenda de gardas de actividades extraescolares, 

agás aqueles días nos que se organice a biblioteca en función do desenvolvemento 

dalgunha actividade especial. Os alumnos que acodan nesta franxa horaria estarán 

acompañados dalgunha persoa adulta que se faga responsable deles. 

 
 
 
 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES  VENRES 

 
9.20 / 10.15 

Dirección 
 

 Xefatura   
9.20 / 10.07 

Xefatura 

 
10.15 / 
11.10 

 
Secretaría 

  
Secretaría 

 

 
Xefatura 

 
10.07 / 10.54 

 
Secretaría 

 
11.10 / 
12.05 

 Xefatura 
Dirección 

Dirección 
 

Secretaría  
10.54 / 11.41 

Dirección 
 

12.45 / 
13.40 

 

 
Dirección 

 

 
 
 

 
 

 
Dirección 

 

12.20 / 12.55 
 

 
 

 
12.55 / 13.40 

 

 

17.15/18.45 Equipo 
Directivo 

 Equipo 
directivo 
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 Horario das actividades complementarias e extraescolares.  
 

ACTIVIDADE DÍA HORA 

Pintura Luns 17.15- 18.45 

Robótica Luns 17.15-18.15 

Pintura Mércores 17.15- 18.45 

Zumba Mércores 17.15- 18.15 

Xadrez Mércores 17.30- 18.30 

Pintura Mércores 17.15- 18.45 

Pandeireta Xoves 16.00- 17.00 

Pandeireta  en familia Xoves 17.00- 18.00 

Natación Venres 19.15- 20.00 

 
 

 Horarios dos servizos complementarios: comedor, transporte escolar e plan madruga. 
 

O comedor escolar só funcionara os días de clase pola tarde, é dicir, os luns e os mércores de 

13.40 a 15.35h, dende outubro ata maio. Este servizo está xestionado pola ANPA do Centro. 

Os usuarios habituais deste servizo deberán cumprimentar unha ficha facilitada pola ANPA. 

Os usuarios ocasionais deben avisar aos responsables da Anpa ou á Direción do Centro, 

antes das 10.00 h . 

O Plan Madruga funcionará de outubro a xuño de 7.45 h a 9.20 h. Hai opcións: con almorzo e 

sen almorzo (independentemente da opción elixida o servizo comeza ás 07:45h) Os almorzos 

comezarán ás 8h e rematarán ás 08:45h, os/as nenos/as que cheguen máis tarde das 08:45h 

terán que vir almorzados da casa. 

No caso de nenos/as esporádicos terán que avisar á coidadora antes das 22h do día 

anterior.. 

 

7.3. NORMAS DE REALIZACIÓN  DAS GARDAS  
 

 Control das aulas en ausencia de profesorado 
 

En caso de retraso dun profesor este deberá avisar o antes posible para que a Xefatura de 

Estudos habilite as substitucións necesarias. 
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En todo caso, as persoas de garda da 1ª sesión estarán especialmente atentas  á 

incorporación de todo o profesorado ás súas respectivas aulas, xa que pode darse o caso de 

que o retraso non fose comunicado. 

 Control de zonas comúns 
 
Nas zonas comúns os alumnos deben estar acompañados sempre por algún mestre para o 

que se establecen horarios de uso deses espazos no que figura as sesións que corresponden 

a cada nivel e o profesor responsable 

 

 Procedemento para a vixilancia das entradas e saídas. 
 

Estableceranse quendas de garda ao alumnado transportado formadas por tres mestres que 

farán esta vixilancia 10 minutos antes do comezo da xornada lectiva e 10 minutos despois do 

seu remate. Un profesor situarase na porta principal da entrada do edificio e o outro na 

porta da saída para o patio de recreo coa finalidade de acompañar aos alumnos/as de 3 anos 

que  estarán sentados nuns bancos ata que os recolla o/a seu/súa titor/a ou o especialista 

que teña clase con eles. 

No caso de que as persoas encargadas destas gardas estean ausentes a Xefa de Estudos 

establecerá as substitucións oportunas. 

 
 

 Autorización de saída anticipada e/o de entrada tardía: procedemento, documentos… 
 

O alumnado, acompañado cun responsable, que chegue uns minutos tarde deberá tocar o 

timbre e esperará a que o conserxe abra a porta. O alumno/a será acompañado polo 

conserxe se se trata de alumnado de Educación Infantil. As persoas acompañantes non 

poderán pasar ás aulas. Neste caso, e se está situación se repite habitualmente. o 

acompañante asinará nun rexistro de faltas de puntualidade que será facilitado polo 

conserxe no que debe explicar a causa da falta de puntualidade 

Se un/unha alumno/a ten que saír do centro antes de finalizar a xornada lectiva, debe ser 

recollido por persoas autorizadas que deben asinar nun rexistro de saídas onde figure a hora 

de recollida da relación co menor. Este documento será facilitado polo conserxe 
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7.4. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS INSTALACIÓNS E RECURSOS  
 

 Procedemento para solicitude de utilización de aulas (aula de informática, 
Biblioteca, patios…) por parte do profesorado, do alumnado, das familias, de 
institucións do entorno… 
 

A principios de curso  establécense uns horarios de uso das aulas nos que figuran as sesións 

de uso que corresponden a cada grupo. O resto das sesións lectivas nas que se queira usar 

algunha aula de uso común será comunicado polo profesor correspondente á Xefatura de 

Estudos. 

 Criterios e procedementos de autorización de utilización de espazos fóra do horario 
lectivo. Criterios e procedementos para o préstamo de recursos materiais.  
 

O programa de actividades propostas pola ANPA que se organicen no recinto escolar ten que 

ser aprobado polo Consello Escolar e figurará na PXA. 

A ANPA poderá usar as instalacións do Centro fóra do horario lectivo para a realización de 

actividades extraescolares, responsabilizándose dos gastos e/ou estragos que se poidan 

ocasionar. 

Asemade a ANPA poderá desenvolver as súas reunións en dependencias do centro, avisando 

previamente a algún membro do equipo directivo. 

O préstamo de recursos  materiais  dos que dispón o Centro  debe ser solicitado ante a 

dirección do Centro co compromiso de responsabilizarse do seu uso e da súa entrega. 

 

 Utilización das instalacións por parte de entidades alleas á comunidade escolar. 
(procedemento de autorizacións) 

 

A solicitude será presentada por escrito  ante a Dirección, esta solicitará ao Consello Escolar  

o informe pertinente e a continuación a solicitude será tramitada ante a Xefatura Territorial 

que será  quen a  resolva. No caso de ser admitida a solicitude a Dirección será a encargada 

de informar desa decisión á persoa ou entidade interesada.  

A utilización das instalacións por parte das asociacións de pais e nais, federacións, sindicatos, 

movementos de renovación pedagóxica e grupos de profesores, só requerirá a solicitude 

previa da dirección do Centro, cunha antelación mínima de tres días, que resolverá no marco 
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das diretrices fixadas polo Consello Escolar, sempre que non altere o normal funcionamento 

do centro escolar. 

As instalacións do Centro poñeranse sempre a disposición das Administracións Públicas para 

a formación do profesorado, cursos para educación de adultos, presenciais ou a distancia… 

sempre que estes non obstaculicen a función docente. 

Toda autorización queda supeditada a que a entidade solicitante  se responsabilice dos 

posibles danos, gastos e prexuízos que poidan ocasionar no centro os usuarios das 

instalacións, así como da responsabilidade civil que puidera derivarse de calquera incidencia 

que teña lugar durante o seu uso. 

 Aulas (criterios de distribución de aulas por titorías) 
 

A convivencia na clase reflicte unha actitude responsable respecto ao traballo   e  ao tempo 

que favorece o desenvolvemento da personalidade e a integración social dos alumnos/as. 

Esta convivencia require ter en conta as seguintes normas: 

1) A aula debe presentar un aspecto coidado, limpo e ordenado (non se pode comer na 

aula nin tomar gomas de mascar ou caramelos durante as clases); agás o alumnado 

de educación infantil, que poderá tomar a merenda na aula. 

2) Todos os alumnos/as deben respectar aos seus compañeiros/as, gardar silencio, 

realizar ordenadamente o seu traballo, atender as explicacións da mestra/e e 

cumprir as instrucións  que esta/e dite. 

3) Realizar os  seus traballos e presentalos limpos e ordenados no tempo establecido. 

4) Pedir a palabra, antes de falar e empregar un vocabulario correcto. 

5) Asistirase a clase co material escolar necesario, salvo que exista xustificación para 

elo. 

6) Cada alumno/a recollerá e ordenará o seu material sempre que saia de clase. 

7) O material de uso común e demais elementos da aula deben ser respectados e 

coidados con esmero.  

8) O profesorado, cando remata a súa sesión, deberá deixar a aula na mesma 

colocación na que a atopou. 

9) As entradas e saídas á aula deben realizarse en orde e en silencio, evitando molestar 

ás demais clases. 

10) Os alumnos/as deberán permanecer nos seus asentos e traballando, ante a ausencia, 
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momentánea e xustificada, do mestre/a da clase. 

11) Os alumnos/as deberán cumprir e cooperar coas normas que se establezan en cada 

clase. 

Ao comezo de curso farase a distribución das aulas,conforme aos seguintes criterios: 

- Os grupos de Educación Infantil e de 1º e 2º estarán no corredor da planta baixa. Cada un 

destes grupos permanecerá na mesma aula durante todo o ciclo. 

- Os grupos de 3º, 4º de Educación Primaria  estarán no corredor da dereita da primeira 

planta. Cada un destes grupos permanecerá na mesma aula durante dous cursos 

académicos. 

- Os grupos de 5º e 6º de Educación Primaria tamén están no corredor da dereita da 

primeira planta. Rotarán estando cada curso nunha aula. 

- As restantes aulas  das especialidades: AL, PT, inglés, música e relixión; son fixas. 

 Aula de informática. 
 

Existirá un horario de uso da aula de informática, que será empregada por norma xeral polos 

alumnos de 3º,4º, 5º e 6º; así como polos especialistas e o equipo de dinamización da Lingua 

Galega. 

Esta aula  poderá ser utilizada por calquera outro curso nun momento no que a 

dispoñibilidade horaria o permita. 

O alumnado só poderá acceder a esta aula ou permanecer nela acompañados sempre dun 

mestre. 

Seguiranse sempre as normas do profesor/a e avisarase ao profesor cando se abra algunha 

ventá que se descoñece. 

O mestre/a velará  polo uso correcto dos equipos por parte do alumnado, especialmente no 

caso de conexión coa internet. Usarase exclusivamente os programas ou páxinas que indique 

o/a profesor/a 

Se a aula de informática vai ser usada a continuación  por outro grupo de alumnos, non se 

apagarán os equipos debendo ser o profesor que imparta a última sesión o encargado de 

facelo. Este profesor encargarase de baixar o interruptor da corrente eléctrica antes de 
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abandonar a aula; tendo en conta que os equipos non están apagados ata que a pantalla non 

se apague. 

Todas as incidencias que se produzan cos equipos deben ser comunicadas ao Equipo 

directivo que realizará as xestións oportunas para tratar de resolvelas. 

Este espazo poderá ser utilizado polo alumnado os días que a climatoloxía non permita saír 

ao patio pero, neste caso, acompañados polo profesor/a de garda de recreo.  

 Aula de música, inglés, relixión, PT e AL 
 

Na aula de inglés hai un encerado dixital, canón e ordenador. Nesta aula atópase todo  o 

material de Lingua Inglesa do Centro, incluso os libros de texto dos alumnos. 

A aula de Relixión está dotada dun encerado branco e un canón. Nesta aula atópase todo o 

material relacionado con esta materia, así como os libros de texto dos alumnos. Asemade 

conta cun recuncho de xogos para os máis pequenos. 

A aula de PT ten un ordenador que tamén se usa para catalogar e arquivar o material 

fotográfico e videográfico do  centro. Esta aula está dotada de material específico de 

Pedagoxía Terapéutica. 

A aula de AL ten un ordenador  e nela atópase o material de Audición e Linguaxe. 

Todos os aparellos que están nestas aulas só poderán ser usados baixo a supervisión do seu 

profesorado. 

Estes espazos serán usados polos mestres especialistas correspondentes nos horarios 

establecidos. Cando estas aulas estean libres poden ser usadas por outros mestres, debendo 

ser comunicada esta circunstancia ao mestre especialista correspondente. 

 Aula de orientación 
 

A xefa do departamento de orientación dispón dun equipo informático, material específico e 

un arquivo que estará nesta aula. Este espazo permanecerá pechado con chave que estará 

custodiada pola persoa responsable deste departamento. 

Neste espazo realízanse as reunións do departamento, así como entrevistas con familias….  
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 Aula TIC 
 
Nesta aula hai un  encerado dixital e un  ordenador portátil, un aparato de televisión e un 

reproductor de Cd e de vídeo. 

Será a aula utilizada para impartir o Programa Proa . 

Nesta aula desenvolvese o Plan Madruga dende o almorzo ata o comezo das clases pola 

mañá. Os alumnos están acompañados pola persoa coidadora. 

Este  espazo tamén poderá ser empregado pola ANPA do Centro para o desenvolvemento 

dalgunha actividade extraescolar. 

Asemade, esta aula pode empregarse no caso de alertas meteorolóxicas cando non se poida 

saír ao exterior do edificio na hora do recreo. Os alumnos estarán acompañados por un 

profesor de garda. 

 Biblioteca. 
 

Na Biblioteca deberán estar inventariados todos os fondos bibliográficos do Centro , así 

como CD, vídeos… 

Correspóndelle ao Equipo da Biblioteca  a súa organización e funcionamento así como o 

fomento da participación de toda a comunidade educativa na mesma. Este Equipo fará a 

concreción anual do Proxecto Lector no Plan anual de Lectura. 

Os alumnos de 5º e 6º cursos participarán voluntariamente nas horas de recreo como 

“Axudantes da Biblioteca”, para o que a Xefatura de Estudos establecerá as quendas dos 

grupos de alumnos. 

Cada titoría terá asignada unha sesión á semana para uso directo da Biblioteca do Centro. Ao 

rematar o mestre titor/a procurará que os libros queden colocados no seu lugar 

correspondente e o mobiliario da biblioteca convenientemente colocado no lugar 

correspondente. 
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Ademais todas as aulas do Centro disporán dun carnet co nome do persoeiro de cada unha 

delas, o que lles permite levar libros de empréstito da Biblioteca do Centro para dispoñer 

dunha biblioteca de aula.  

Durante os recreos ademais dos alumnos “Axudantes da Biblioteca”, haberá un profesor de 

garda que supervisará que se cumpran as normas da biblioteca. 

A biblioteca terá as seguintes normas: 

Poderase acudir á Biblioteca durante os recreos e nos horarios establecidos para cada titoría 

e sempre que se necesite respectando os horarios do resto dos grupos. 

O uso da Biblioteca nunca pode ser para cumprir castigos. 

A Biblioteca de Aula poderá permanecer sen cambiar os fondos durante un mes e poderá 

dispoñer de ata vinte e cinco fondos. 

A principios de curso o Equipo da biblioteca elaborará: un tríptico coas normas de uso, 

organización, préstamo e horario; un tríptico sobre “Como acceder aos fondos da Biblioteca” 

e unha circular para ofertar a posibilidade de ser socio da biblioteca a aqueles membros de 

nova incorporación á comunidade educativa. 

Manter un comportamento axeitado. Na BE non se pode correr, nin comer, nin berrar, nin 

petar en ventás e portas.  

Acudir en silencio e orde. Hai que utilizar un ton de voz baixo.  

Colocar ben os libros. Se hai dúbidas, consúltase co profesor.  

Deixar os xogos recollidos.  

Coller libros do ciclo de referencia. Se queren outros, deben consultalo.  

Os dicionarios, enciclopedias e material de consulta só se pode utilizar na Biblioteca.  

Tratar os libros e demais materiais con respecto  

Os libros préstanse durante un período de 15 días (dous libros como máximo). Pódese 

renovar o préstamo.  

Os períodos de vacacións están incluídos no préstamo.  
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En caso de perda ou deterioro, débese substituír este material ou reembolsar o seu importe 

estimado.  

Quedan exentos de préstamo aqueles alumnos que non repuxeran o material extraviado ou 

deteriorado gravemente, unha vez comunicado o feito aos pais ou titores.  

Os préstamos comezan co curso escolar e rematan o último día lectivo. Aínda que durante as 

vacación de verán permítese levar libros para casa.  

As familias poden acceder aos fondos bibliográficos nas horas de Titoría ou a través dos seus 

fillos na hora de Biblioteca ou nos recreos.  

O préstamo realízase a través do programa Meiga. Os membros do Equipo da Biblioteca, no 

seu horario de garda, informan aos titores das dúbidas que xurdan no  funcionamento deste 

programa.   

Cada alumno e cada profesor posúe un carné  que ten un número de lector adxudicado e 

con este accede ao préstamo. 

O titor/a no seu horario de biblioteca realiza o devandito préstamo. Nalgunhas aulas son os 

propios alumnos, baixo a supervisión do profesor.  

Os alumnos utilizan marcadores personalizados coa súa foto para sinalizar o préstamo. Estas 

sinalizacións deben ser respectadas por todos.  

As novidades expostas nos andeis específicos deben permanecer nestes durante 15 días 

para o coñecemento das mesmas. A partir desta data, iníciase o préstamo.  

NORMAS PARA O USO DOS LIBROS DE EDUCACIÓN INFANTIL NA CASA  

Estas normas foron acordadas nunha asemblea polos nenos/as de Educación Infantil a 

principio de curso.  

Non rompelos.  

Non pintar neles.  

Gardalos ben: nos andeis, na mesiña de noite, no armario.  

Non comer cando estamos a ver os libros.  

Pasar as follas  dunha en unha e con coidadiño.  

Non babalos, nin mollalos, nin cuspilos .  
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Miralo nunha cadeira, na cama ou nunha mesa.  

Na cociña non se poden ver porque hai graxa.  

Non andar a xogar con eles.  

Ter coidado de que non caian porque rompen ou podemos pisalos.  

Non ir ao cuarto de baño con eles porque poden mollarse.  

As mans teñen que estar limpas e secas.  

Non se pode escribir neles, nin raialos, nin mordelos.  

Non se poden tirar. 

NORMAS PARA USO DA BIBLIOTECA EN HORARIO NON LECTIVO 

A biblioteca permanecerá aberta mentres se desenvolvan actividades extraescolares no 

Centro, agás aqueles días nos que se organice algunha actividade especial que implique o 

uso da Biblioteca para outros fins. 

Os alumnos/as poden usala sempre acompañados dunha persoa adulta que os acompañe 

(pai/nai/persoa autorizada). 

Non se poderán usar os materiais do espazo dedicado á Biblioteca creativa. 

 

Salón de actos. 

O Salón de Actos utilizarase, durante os meses de inverno, para a actividade de 

psicomotricidade cos alumnos de Educación Infantil. 

Asemade poderá ser utilizado en conmemoracións, actos académicos, conferencias, 

festivais, proxeccións… Tamén poderá ser empregado polos alumnos, sempre que se precise, 

acompañados dun mestre/a. Neste caso e cando son moitos os grupos demandantes, a 

Xefatura de Estudos, elaborará un horario para coordinar a súa utilización. 

Os alumnos deberán coidar o mobiliario e deixalo colocado gardando a mesma orde no que 

o atoparon.  

Este espazo tamén será utilizado polos alumnos, os días que a climatoloxía non permita saír 

ao patio de recreo , tanto no tempo do recreo, acompañados polo profesor de garda de 

recreo; coma no tempo despois de xantar, acompañados polo monitor do comedor. 
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O Salón de Actos pode ser empregado, fóra do horario lectivo, para o desenvolvemento das  

actividade extraescolares xestionadas pola ANPA do Centro ou polo grupo Abrente. 

 Comedor. 
 
Este espazo está destinado para xantar o alumnado ao mediodía e a primeira hora da mañá 

no plan madruga. 

Estas instalacións poden ser empregadas para o desenvolvemento de actividades 

complementarias que precisen do equipamento  do comedor. 

Poderá usarse para outras actividades , fóra do horario escolar, sempre que non altere o 

normal funcionamento deste servizo complementario. 

Os usuarios do servizo de comedor deberán seguir as normas específicas do centro que 

presta o servizo. 

 Sala de profesorado. 
 
Este é un espazo para uso do profesorado.  

O profesorado pode gardar material de uso propio nos estantes destinados ao efecto. 

Os equipos informáticos da Sala de Mestres son para uso exclusivo destes e para traballos 

docentes. 

Nos taboleiros desta sala estarán expostos entre outros os seguintes avisos: convocatorias 

de reunións, cadros de gardas de recreo e de transporte, cadro coas substitucións realizadas, 

resultados de votacións, convocatorias de cursos….. 

. 

 Corredores, vestíbulos,escaleiras,e aparcadoiros 

  
Estes son espazos de tránsito e deberán estar despexados non podendo permanec er neles 

máis tempo do necesario para trasladarse dun lugar a outro. Os/as alumnos/as deben 

rexerse por unhas normas: 

 Non permanecer neles durante as horas de clase e os recreos.  

 Non  quedarse nos corredores máis tempo do necesario.  

 Non está permitido que os alumnos/as corran polos corredores e deben de  procurar 

falar en voz baixa. Esta norma aplicarase no cambio de aula dos alumnos/as para 

asistir a algunha especialidade. 
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Queda prohibida a entrada ao recinto do centro de todo tipo de vehículos, a excepciónda 

zona destinada a aparcadoiro de mestres/as e persoal non docente. 

 Cuartos de aseo 

Os servizos son para o uso de todos/as, por iso deben de seguirse as seguintes consignas: 

a) Deben utilizarse axeitadamente os servizos, non botando neles materiais que os 

atasquen. 

b) Como norma xeral o alumnado non debe ir ao servizo durante as clases, agás co 

permiso do/a  mestre/a. Haberá máis flexibilidade nos cursos de 1º e 2º de EP. 

c) Procurarase que o alumnado vaia os aseos de un en un e só por necesidade 

d) Non convertelos en lugares de reunión e conversa.  

e) Procurar que estes espazos se manteñan limpos  

f) Usar correctamente o material que se atopa no baño (xabón, papel).  

g) Avisar dos estragos que  se poidan observar  e solicitar a reposición de material, 

cando sexa necesario. 

h) Durante o horario lectivo, utilizar aqueles da súa  planta que estean asignados. 

 

 Pavillón 

O seu uso prioritario é o emprego deste espazo nas sesións de Educación física, dentro do 

horario lectivo. 

 Tamén se empregará para actividades extraescolares programadas pola ANPA do Centro. 

Estas instalación tamén poden ser empregadas por outros colectivos, fóra do horario lectivo, 

previa autorización da Concellaría de Deportes do Concello da Estrada.  Aqueles equipos que 

desexen adestrar no pavillón deben presentar a solicitude na concellaría de deportes do 

Concello  que deberá emitir a correspondente autorización, que terá carácter anual, e que as 

persoas interesadas deben presentar na dirección do centro. 

Estas entidades deben responsabilizarse  dos posibles danos ou estragos que se poidan 

producir e de comunicar á dirección do Centro calquera incidencia que se poida presentar 

 
 
 
 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 101 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

 Espazos non físicos: páxina web, blogs, outros 
 

A xestión da páxina web, dos blogs e outras canles de información,  comunicación e difusión 

das actividades do centro será realizada polo profesorado autorizado pola dirección do 

centro, preferiblemente  que pertenza ao equipo das TIC. 

As reportaxes fotográficas e videográficas serán realizadas polo profesorado do Centro, 

previamente autorizado pola dirección  e que terá en conta os permisos e autorizacións 

expresas das familias . Estas fotos e vídeos serán arquivados. 

Os contidos da páxina web do centro serán consensuados nas reunións informativas que se 

celebran todos os luns. As imaxes  e vídeos que se colguen serán recollidos dos arquivos 

antes mencionados e os textos serán aportados polo profesorado responsable de cada 

actividade. 

A información referida á Secretaría do centro ( admisión de alumnos, axudas, libros de 

texto…) será facilitado ao responsable da páxina web polos membros do equipo directivo.  

Non se habilitarán chats, opcións de comentarios, ... sen autorización expresa da Dirección. 

 

7.5. ORGANIZACIÓN EVIXILANCIA DOS RECREOS  
 

PATIO 

O patio de recreo é recinto escolar e polo tanto todos os usuarios do mesmo, sexa ou non 

horario escolar, deberán cumprir as seguintes normas:  

- Non está permitido fumar, nin beber alcohol. 

- O lixo será depositado nos colectores correspondentes. 

- Non se permite a entrada ao recinto de animais: cans, gatos..., salvo para a realización de 

actividades educativas organizadas. 

- Por razóns de seguridade: coches, motos, bicicletas, patíns..., non deberán entrar ao patio 

en horas lectivas, a excepción das persoas autorizadas. 

- Exclúense da norma os vehículos que autorice o director/a por diversas razóns (obras, 

reparacións, carga ou descarga de materiais, gasóleo...) ou os necesarios para realizar 

algunha actividade, durante o período que dure a mesma. 
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- Durante o horario escolar, incluído o tempo de comedor, ningún alumno/a poderá saír fóra 

do patio; só poderá facelo avisando previamente ao/á profesor/a de garda ou ao 

responsable nese momento. 

- Non se pode subir aos valados do recinto escolar. 

- Durante o período lectivo e por seguridade, os portalóns deberán estar pechados. 

-O patio está dividido durante o recreo en dúas zonas, unha para Educación Infantil e outra 

para o alumnado de Primaria. Cada grupo de alumnos estará na zona que lle corresponda. 

- Para xogar ao fútbol están delimitados dous espazos: un para os alumnos de 1º,2º, e 3º e 

outro para os alumnos de 4º, 5º e 6º. 

RECREO 

- O tempo do recreo é horario lectivo o que leva á responsable vixilancia dos mestres/as na  

forma que o claustro determinee tendo en conta a rateo. 

- Ante calquera problema dirixirse sempre ao mestre/a de garda. 

- Durante o recreo, o alumnado non permanecerá nas aulas nin nos corredores sen permiso 

expreso do profesorado correspondente. Para actividades específicas do centro, poderán 

quedarse, acompañados dalgún profesor/a.  

- En caso de sacar obxectos persoais ao patio: xoguetes, contos…no caso de algún estrago 

dos mesmos o centro non se fará responsable. 

- Débese respectar o xogo dos demais e evitar xogos violentos  

- Os papeis e plásticos das merendas débense depositar nos colectores correspondentes. 

- Durante o período de recreo evitarase que os alumnos estean nas zonas que a continuación 

se describen: parte de atrás do pavillón, parte de atrás da pinacoteca, espazo ao carón da 

casa do conserxe, no corredor da biblioteca... coa finalidade de que todo o alumnado estea 

vixiado en todo momento. 

- Durante o recreo os nenos/as de Educación Primaria usarán os baños do corredor da planta 

baixa do Centro e os de Educación Infantil os baños das súas propias aulas.. 
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- Só se poderá usar o balón os días establecidos  e nas zonas habilitadas para elo. 

- Non se poderá acceder ao pavillón. 

- O material de xogo utilizado deberá ser coidado axeitadamente e devolto ao seu lugar ao 

remate do recreo. 

- O alumnado de Educación Infantil empregará, nas horas de recreo, os xoguetes que 

posteriormente deberán quedar recollidos no baúl exterior. Estes xoguetes non poderán ser 

empregados por alumnos doutros cursos ou no recreo do comedor.  

- Os días de choiva o alumnado de Educación Infantil  fará o recreo na Pinacoteca e o 

alumnado de Educación Primaria na entrada posterior do patio de recreo que está cuberta 

- En caso de inclemencias meteorolóxicas maiores que impidan a opción anterior o 

alumnado repartirase en tres grandes grupos: o alumnado de Educación Infantil fará o 

recreo no Salón de Actos do Centro; o alumnado de 1º, 2º e 3º curso usarán a aula Tic onde 

se proxectará unha película e o alumnado de 4º, 5º e 6º usarán a Biblioteca. En cada un 

destes espazos haberá un profesor de garda. 

RESPONSABLES 

Faranse quendas de 3 profesores para a vixilancia dos recreos: 1 destes mestres estará no 

patio de Educación Infantil, outro vixiará ao alumnado de Primaria e un terceiro será o 

responsable de vixiar a Biblioteca. 

En caso de ausencia dalgún dos profesores de garda, a Xefatura de Estudos organizará a 

vixilancia respectando en todo momento a rateo establecida legalmente. 

 

7.6. ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS  

 
ENTRADAS E SAÍDAS 
 
Os autobuses deberán estacionar sempre ao carón da beirarrúa que bordea o recinto 

escolar, de tal xeito que as portas de acceso abran cara a mencionada beirarrúa. Os 

vehículos particulares deben deixar sempre libre a zona de aparcamento dos autobuses e en 
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ningún caso entrarán dentro do recinto escolar salvo autorización expresa da dirección do 

centro en casos excepcionais. 

RESPONSABLES 

Estableceranse quendas de garda ao alumnado transportado formadas por dous mestres 

que farán esta vixilancia 10 minutos antes do comezo da xornada lectiva e 10 minutos 

despois do seu remate. Un profesor situarase na porta da saída para o patio de recreo coa 

finalidade de acompañar aos alumnos/as de 3 anos e que  estarán sentados nuns bancos ata 

que os recolla o/a seu/súa titor/a ou mestre co que teñan clase e o outro estará no patio de 

recreo.. 

No caso de que as persoas encargadas destas gardas estean ausentes a Xefa de Estudos 

establecerá as substitucións oportunas. 

ENTRADAS 

a) O alumnado usuario do transporte escolar dirixirase, acompañado das coidadoras dos 

autobuses,  con coidado pola beirarrúa,  ata acceder ao centro pola cancela da entrada e 

dirixíndose cara o patio de recreo, agás o alumnado de 3 anos que quedará sentado nun 

banco.  Durante todo o proceso o alumnado  estará custodiado polo profesorado de 

garda. 

b) As 9.10 h. abriranse as portas do centro para que os adultos responsables  dos nenos e 

nenas os entreguen ao profesorado de garda. 

c) Unha vez que os nenos e nenas accedan ao patio do recreo non poden saír del ata entrar 

no colexio. 

d) Cando toca a serea o alumando dirixirase, ordenadamente, cara ao interior do centro ás 

súas respectivas aulas. No entanto, en casos de mal tempo os alumnos poden quedar 

novestíbulo  do centro, sen necesidade de ir ao patio de recreo. 

e) Os alumnos e alumnas deberán asistir a clase con puntualidade. 

f) A porta principal pecharase ás 9.20 h.  

g) Cando un alumno/a acumule 10 faltas de puntualidade, estas constituirán unha falta 

leve. 

h) As persoas alleas ao centro que desexan acceder ao Centro, deberán tocar o timbre e 

abriralle a porta o conserxe que será o encargado de avisar ao persoal docente 

correspondente. En ningún caso unha vez comezada a xornada lectiva se permitirá o 
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acceso ás aulas  

SAÍDAS 

a) Tocará unha 1ª serea as 13:35 para o alumnado de Educación Infantil. O profesorado 

que imparta a última sesión de clase será o encargado de acompañar a estes alumnos 

ata a entrada do colexio onde serán recollidos polas súas familias ou coidadoras do 

autobús.  

b) Tocará a 2ª serea ás 13.40 h para o alumnado de educación primaria que  será 

acompañado polo profesorado que  imparta a última sesión. Este alumnado efectuará a 

saída, con orde. (Algúns son recollidos polas súas familias e outros, usuarios do 

trasporte escolar, serán  acompañados polas coidadoras do transporte escolar).  

Cando abandonen o recinto escolar pola cancela continuarán pola beirarrúa vixiados 

polos “ acompañantes do transporte escolar” ata subir aos autobuses. 

Nas saídas un dos profesores de garda vixiará a saída dos alumnos preto da cancela. 

c) Se  un alumno /a perdera o autobús ou ben non fora recollido a tempo polos seus pais 

ou titores, o mestre de garda de transporte ou un membro do equipo directivo deberán 

acompañar ao neno /a ata que o veñan a recoller ou arbitrar outro tipo de medidas que 

posibiliten que o alumno/a chegue á súa casa. 

d) Os pais /nais ou titores legais daqueles alumnos que non vaian facer uso do transporte 

escolar á saída deberán avisar ao profesor titor e ao acompañante do transporte 

escolar. 

e) Se os alumnos non son usuarios de transporte escolar deberán ser recollidos no interior 

do edificio escolar polos seus titores legais. Se os menores son recollidos por persoas 

diferentes aos seus titores legais, estas persoas deberán contar coa autorización 

pertinente,  

f) O alumnado que faga uso do comedor escolar(luns e mércores) dirixirase cara o salón 

de actos e colocarase na fila  correspondente. Todo aquel que faga uso de xeito puntual 

deste servizo, deberá avisar ao titor/a para que este/a informe ao profesorado de 

garda. 

g) Os alumnos/as non poderán permanecer no centro, unha vez rematadas as clases, 

salvo que se atopen realizando actividades extraescolares e/ou estean acompañados 

dun mestre/a. 
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h) Período de adaptación en educación infantil: no 4º nivel, durante o mes de setembro, e 

seguindo o decreto de infantil e o establecido na orde do calendario escolar, 

organizaranse distintos subgrupos con horarios flexibles para facilitar a incorporación 

destes nenos/as ao entorno escolar. Neste período os pais poderán entrar dentro do 

recinto escolar para acompañar aos seus fillos á aula e para  recollelos. 

PROTOCOLO PARA A RECOLLIDA DE ALUMNOS/AS POR PERSOAS DIFERENTES DOS TITORES 

LEGAIS 

A principios de curso facilitarase ás familias un documento no que se relacione ás persoas 

autorizadas para recoller ao seu fillo/a: tío/a, veciño/a, avó/avoa…referenciando o DNI e 

entregando copia do mesmo. 

Se no Centro ou  nas paradas de transporte escolar os/as alumnos/as son recollidos/as  por 

persoas diferentes aos titores legais deben contar coa autorización presentada e arquivada 

no Centro.  

COMO GARANTIR QUE NON ENTREN PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

O mestre de garda que atende a entrada ao centro, encargarase de que as persoas alleas á 

comunidade educativa ou non autorizadas non accedan ao centro. 

As persoas alleas ao centro que desexen acceder  ao mesmo, deberán facelo pola porta 

principal e tocar ao timbre. Será recibido polo conserxe que avisará a unha das persoas do 

equipo directivo que permitirá ou denegará o acceso ao centro. 

 

8. PROCEDEMENTOS  DE  ATENCIÓN  AO  ALUMNADO 
 

8.1. PROCEDEMENTO DE ATENC IÓN AO ALUMNADO EN CASO DE  

ACCIDENTE  

 Se o accidente se producenas dependencias do centro  
 

- No caso de golpes na cabeza ou nalgunha parte do corpo que lle produza ao alumno unha 

dor intensa, procurarase non mover ao/á accidentado/a 

- Se a situación o require darase aviso aos representantes legais para que o trasladen a unha 

institución sanitaria. 

- No suposto de non ser posible a localización avisarase ao 112  e seguiranse as instrucións 

precisas. Neste caso o/a accidentado/a deberá estar acompañado polo mestre/a 
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responsable da actividade que se estaba realizando e por un membro do equipo directivo. O 

resto dos alumnos do grupo será atendido polo profesor de garda ou no seu defecto polo/a 

Xefe de Estudos. 

- O centro escolar non decidirá o traslado dun alumno/a sen instrucións precisas do servizo 

de emerxencias (112 ou 061). 

- No caso de alumnado suxeito ao Programa de alerta Escolar activarase o protocolo 

establecido. 

- Ao mesmo tempo informarase á familia do estado do alumno/a, así como das xestións de 

socorro realizadas. 

- En todo caso, prestaranse os primeiros auxilios utilizando os recursos existentes no Centro 

e seguindo unha conduta PAS (Protexer- Avisar - Socorrer, por esa orde) 

Protexer o lugar dos feitos. É mellor protexer ao accidentado e á persoa que intervén. É 

preferible afastar o perigo que mover ao accidentado 

Avisar aos servizos de socorro (112 ou 061). Sempre que a urxencia non poida ser atendida 

desde o Centro. 

As chamadas ás centrais de emerxencias quedan rexistradas e gravadas, polo que en todo 

momento teremos a seguridade de actuar seguindo instrucións. Nunca deixaremos á vítima 

soa. No caso de ter que afastarnos dela debemos asegurarnos que quede alguén ao seu 

cargo con capacidade de actuar. Se non é posible pediremos axuda a berros ou tentaremos 

estabilizar á vítima ata que poidamos conseguir axuda. 

Socorrer. Debemos actuar seguindounha orde de prioridades básicas: 

- Salvar a vida. É o obxectivo prioritario da actuación 

-Evitar que se agraven as lesións. A nosa actuación, guiada polos servizos de urxencia, debe 

ir enfocada a evitar que as condicións da persoa accidentada empeoren. 

- Organizar. Afastar aos curiosos, transmitir instrucións da central dos servizos de urxencia… 

Todo o profesorado será responsable da posta en marcha deste protocolo de actuación. 

 

 Se o accidente se produce durante as actividades complementarias 
 

Seguirase o mesmo protocolo e interviría o profesor de garda e o profesor  da actividade. O 

primeiro comunicará inmediatamente ao teléfono móbil do centro o ocorrido para que un 

membro do equipo directivo se achegue o máis pronto posible. 
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 Se o accidente se produce fóra do centro, mentres se realicen actividades 
extraescolares 
 

 Seguirase o mesmo protocolo e intervirían as persoas acompañantes nesa actividade. 

 

8.2. PROCEDEMENTO PARA A A TENCIÓN AO ALUMNADO ENFERMO  
 

Os/as responsables legais dos alumnos/as comunicarán ao titor/a calquera enfermidade ou 

situación médica que padeza e que consideren que debe ser coñecida polo Centro (alerxias, 

intolerancias, enfermidades crónicas…) 

Cando a situación médica dun alumno/a fose comunicada de forma verbal  ao titor/a, 

entenderase que os titores legais consideran que se trata dunha enfermidade leve, non 

requirindo polo tanto ningunha atención especial por parte do Centro. 

Cando a situación médica dun alumno sexa considerada como importante ou de certa 

gravidade e que poida requirir de atención especial, esixe a presentación dun certificado 

médico, que quedará arquivado no expediente do alumno, coa finalidade de adoptar as 

medidas de seguimento oportunas. 

Esta información achegada será considerada confidencial segundo a lei de protección de 

datos. 

Co obxecto de facilitar a asistencia sanitaria urxente aos escolares do centro que sufran 

algún tipo de indisposición ou accidente dentro do horario lectivo: 

- Manterase actualizado o teléfono que figura na aplicación XADE como teléfono de 

urxencias, que tamén será do coñecemento do mestre/a titor/a. 

- Darase de alta no programa de Alerta Escolar a todo o alumna susceptible de facelo. 

Medidas sanitarias do Centro 

- En ningún caso se facilitará medicación oral, anal, tópica ou inxectable a ningún/unha 

neno/a por enfermidade común.  

- No caso de que algún alumno/a teña necesidade de tomar medicación en horario escolar, 

deberá achegar xustificante médico. Nese caso o titor/a poderá facilitar esa medicación 
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sempre que conte coa autorización por escrito do titor/a legal do alumno/a, eximindo ao 

mestre/a de toda responsabilidade. 

- Desinfección de rozaduras e pequenas feridas procedendo ao lavado con auga e xabón e ao 

desinfectado cun desinfectante, auga osixenada e colocación dun apósito. 

- Colocación de xel frío ante algún inchazón. 

- Cando o golpe sexa na cabeza, aínda sen ferida, comunicaríase aos seus titores legais, 

quedando baixo a súa responsabilidade a conveniencia ou non de recollelo/a e levalo/a ao 

centro de saúde. 

As intervencións anteriores serán feitas polo profesorado responsable do alumno/a nese 

momento ou de ser o caso por un dos profesores de garda ou polo persoal non docente 

auxiliar. 

O profesorado, logo da intervención, comunicarase coa familia ben vía telefónica ou a través 

da axenda. 

8.2.1.ATENCIÓNA AO ALUMNADO CON ENFERMIDADE CRÓNICA 

a) Os responsables legais do alumno/a deberán facilitar toda a información relevante recollida en 

informes médicos e asinarán as correspondentes autorizacións. 

b)Procedérase, de ser o caso, no Programa de Alerta Escolar. 

c)Á maior brevidade posible convocarase unha reunión á que asistirá todo o profesorado do centro, 

o auxiliar técnico educativo,  o persoal que atende o comedor, e incluso os acompañantes do 

autobús escolar. Nesta reunión abordarase as peculiaridades da enfermidade crónica de que se trate 

e darase traslado a todos os profesionais da información pertinente para á atención do alumno/a en 

caso de urxencia. Se é preciso, o centro contactará co Servizo de Saúde para recibir o asesoramento 

preciso. Esta reunión terá carácter de reunión obrigatoria de coordinación. 

d) O/a titor/a será o/a encargado/a de transmitir esta información ao resto dos compañeiros/as 

Todo o alumnado con enfermidade crónica  contará cun plande atención individualizado que 

constará de: 
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- Ficha con fotografía, protocolo de emerxencia (sinais de alarma e actuación), teléfonos de 

contacto. Esta información debe estar visible e a disposición de toda a comunidade 

educativa. 

- Autorizacións da familia 

-Informe médico e pautas correspondentes 

- Formularios complementarios que procedan. 

-No caso de que este alumnado precise medicación (regular ou de urxencia) esta gardarase 

en compartimento a parte e non mesturado co material de acceso común, coas condicións 

de refrixeración que procedesen, de ser o caso. 

Todo o profesorado será responsable da posta en marcha deste protocolo de actuación. 

8.2.2.ATENCIÓN AO ALUMNADO CONVALECENTE NO DOMICILIO 

Se un alumno/a non pode asistir ao Centro por un período de tempo continuado menor ao 

requirido para a solicitude de atención domiciliaria, ou aquel que por motivos de saúde só 

pode asistir ao centro unha parte da xornada escolar en nun tempo continuado superior aos 

cinco días lectivos, o equipo docente correspondente, coordinados polo mestre titor, 

elaborará unha proposta de actividades educativas que serán entregadas aos titores legais  

do alumno/a para a súa realización e posterior entrega  ao mestre. 

Esta situación será xustificada co correspondente informe médico e as ausencia durante ese 

período de tempo, consideraranse todas xustificadas. 

Terá dereito  á atención domiciliaria o alumnado que, por prescrición médica, deba 

permanecer convalecente no seu domicilio, por un período de tempo superior a un mese o 

que padeza algunha enfermidade crónica que sexa a causa de faltas de asistencia ao centro 

de seis ou máis días continuados ao mes dentro dun período mínimo de seis meses. 

A incorporación do alumnado ao programa de Atención Educativa Domiciliaria farase 

mediante a autorización da Xefatura Territorial, a instancia da familia e seguindo este 

procedemento: 

1.Solicitude da nai, do pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado 

ádirección do centro docente, acompañada do correspondente informe dosservizos 
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médicos,no que debe constar, entre outros aspectos, a previsiónaproximada do tempo no 

que a alumna ou o alumno deberá convalecer no domicilio . 

2.Elaboración dun informe polo profesorado titor, no que consten, candomenos, os 

resultados das avaliacións parciais da alumna ou do alumno, a aplicación, se éo caso, doutras 

medidas de atención á diversidade e calquera outra información relevantedo seu proceso de 

ensino e aprendizaxe. No caso de alumnado con necesidade específicade apoio educativo 

xuntarase informe psicopedagóxico elaborado pola xefatura doDepartamento de 

Orientación. 

3.Traslado á Xefatura Territorial dos documentos anteriores, por parte da dirección do 

centro docente nun prazo máximo decinco días lectivos desde a recepción da solicitude. 

Darase traslado áinspección educativa correspondente dunha copia destes documentos.  

4.A resolución sobre a solicitude de atención educativa domiciliaria corresponde áXefatura 

Territorial, previo informe do Servizo de Inspección Educativa. Esa resolución,que concretará 

a asignación horaria, a duración desa atención e as condicións para a súa 

continuidade, comunicarase ao centro docente nun prazo máximo de cincodías hábiles 

desde a recepción da solicitude. O centro docente dará traslado inmediato desta 

resolución á nai, ao pai ou ás persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do 

alumno. 

8.2.3.ATENCIÓN AO ALUMNADO CON INGRESO HOSPITALARIO 

É destinatario de atención educativa hospitalaria, o alumnado que deba permanecer nun 

centro hospitalario por un período superior a quince días. 

O alumnado en réxime hospitalario mantén a súa escolarización para efectos de avaliación e 

promoción no centro, polo que o profesorado titor deberá manter unha estreita 

colaboración co da aula hospitalaria, orientando o programa de actividades  

8.3. ATENCIÓN A ALUMNADO E N CASO DE AUSENCIA D O PROFESORADO  
 

 Cando un/unha docente se retrase  
 

O profesoradodeberá dar aviso, de ser posible, á Xefatura de Estudos para que esta  habilite 

as substitucións necesarias. 
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Entodo caso, as persoas de garda, na primeira sesión, estarán especialmente atentas á 

incorporación de todo o profesorado ás súas respectivas aulas, xa que pode darse o caso de 

que o retraso non tivese sido comunicado. Neste caso, farase cargo do grupo avisando, en 

canto sexa posible, da situación á Xefatura de Estudos. 

 Cando falte un profesor toda a xornada 
 
O profesorado de garda farase cargo da substitución segundo o establecido pola Xefatura de 

Estudos. Como norma xeral, teranse en conta os seguintes criterios: 

- A persoa ausente, no caso de coñecer con antelación a súa ausencia e coa finalidade de 

facilitar o labor da persoa substituta, deixará un guión de traballo ou material específico coa 

finalidade de que o alumnado poida continuar co traballo de aula programado.  

- A persoa substituta deberá realizar co alumnado o traballo programado, agás que non 

dispoña da habilitación correspondente: Educación Física, música, inglés… 

- A substitución farase na aula de referencia do grupo-clase. 

- Se as persoas ausentes son moitas agruparase ao alumnado  nalgún espazo común ( Salón 

de actos, biblioteca, aula tic) preferiblemente que dispoña de canón proxector coa finalidade 

de realizar algunha actividade conxunta. 

 

 Criterios para a dispoñibilidade do profesorado 
 

A principio de curso elaborase unha táboa, que estará exposta no taboleiro da sala de 

mestres,  co nome de todos os mestres, onde a Xefa de estudos anotará as substitucións 

realizadas por cada quen  

No caso de que houbese máis dun mestre de garda nunha mesma sesión, fará a substitución 

aquel que teña menor número de substitucións realizadas, agás que por necesidades de 

funcionamento do Centro sexa necesario cambiar esa orde. 

No caso de que non houbese ningún mestre de garda, a substitución terá que ser realizada 

por outro mestre que teña horario de non docencia directa (dinamización, coordinación ou 

incluso apoio). Esta substitución será anotada na táboa de substitucións como garda 

realizada. 

No caso de faltar un especialista, substituiría o mestre de garda, a non ser que o titor decida 

encargarse do seu grupo a esa hora. 
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Non se anotará na táboa de gardas aquelas substitucións que se realicen cando haxa que 

cubrir a sesión dalgún mestre que non poida cumprir o seu horario por estar realizando 

outro tipo de actividade dentro do Centro. 

Nos casos de baixa, mentres non sexa nomeada ningunha persoa substituta pola Consellería, 

será responsabilidade da Xefatura de estudos, en coordinación co coordinador do ciclo 

correspondente, a elaboración do traballo que se levará a cabo co alumnado afectado. 

 

8.4. PROCEDEMENTO  DE  ATENCIÓN  AO  ALUMNADO  DURANTE  

O  PECHE  DE  AULAS 

 O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o 

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual 

a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que 

poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas 

ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua 

damesma. 

 O alumnado con neae será atendido polo profesorado de apoio e os especialistas 

de PT e AL. A xefa do Departamento de Orientación, coordinará os apoios a este 

alumnado 

 Deberase  facer unha simulación de acceso ás aulas virtuais coa alumnado de todos 

os grupos. Así mesmo, deberase trasladar ás familias a información do 

funcionamento das aulas virtuais e do recurso Cisco Webex. 

ANEXO ACCESO A CISCO. ANEXO ACCESO Á AULA VIRTUAL 

 O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de 

conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas 

oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por 

medios telemáticos. 

 Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintesmedidas xerais: 

a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para coñecer a 

evolución do estado de saúde como para continuar co ensino adistancia. 
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b) Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no proceso 

de ensino-aprendizaxe. 

c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro. 

d) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se estimen 

oportunas. 

 

Alumnado con carencia de medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino 

virutal 

A administración educativa garantirá o dereito á educación e á súa equidade. A tal fin 

disporá dos medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual por parte 

do alumnado que o precise de acordo co seguinte protocolo: 

a.- O mesmo día da corentena ou do peche os equipos directivos afrontarán cos seus propios 

recursos tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as necesidades TIC máis perentorias do 

centro. Esta primeira intervención poderá ser apoiada polos CFR baixo a coordinación da 

xefatura territorial. 

b.- Unha vez atendidas as necesidades iniciais as direccións dos centros trasladarán con 

carácter de urxencia por correo electrónico á inspección educativa as necesidades 

priorizadas de equipos que quedaran sen cubrir. A inspección dará traslado destas 

necesidades aos servizos centrais para facilitar a súa cobertura inmediata.  

c.- Os equipamentos entregaranse ao centro educativo que será o responsable da 

organización da entrega ás familias e posterior recollida. 

d.- Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un compromiso de 

cesión responsabilizándose do dito material Aos efectos de axilizar o proceso ante un posible 

peche as direccións dos centros educativos recadarán de inmediato os documentos de 

cesión de equipamento debidamente asinados polas familias que puideran precisar este 

equipamento. Chegado o eventual peche darán traslado dos documentos de cesión asinados 

para a recepción do equipamentos correspondentes. 
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e- O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima celeridade por 

AMTEGA. 

f.-Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro educativo, no prazo 

máximo de 3 días deberá recompilar todos os equipos cedidos para ser logo recollidos por 

AMTEGA. 

g.- Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles ás familias, 

organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das familias, no que se 

fará un repaso polo funcionamento da aula virtual e se resolverán dúbidas das familias. Para 

preparar esta reunión poderá contarse co apoio do CFR ou a asesoría Abalar. Farase unha 

reunión diferenciada para o alumnado de 2º EP e cursos inferiores, dado que a súa atención 

non se basea na aula virtual. Terase en conta a capacidade máxima de participantes nas 

aplicacións aportadas polaConsellería para videoconferencias e, polo tanto, realizaranse 

tantas convocatorias como sexan necesaria 

HORARIOS 

O Centro educativo establecerá as medidas necesarias para garantir a continuidade do 

proceso educativo  de xeito non presencial segundo o establecido neste plan de 

continxencia. 

Para garantir a continuidade, o centro establecerá unha planificación horaria de traballo do 

profesorado do grupo co alumnado que reflicta o establecido no modo presencial de xeito 

que se manteña o vinculo co alumnado do xeito máis coherente posible tendo en conta o 

medio virtual no que se desenvolve, de acordo co previsto na Resolución do 2 de novembro 

de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan 

instrucións para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 para o 

desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como 

consecuencia da pandemia da COVID-19.. 

O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial, e, polo 

tanto, está obrigado participar nas clases non presenciais con aproveitamento e sometido ás  
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mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche ou 

confinamento. 

Durante o peche ou confinamento, sempre de acordo coas indicacións sanitarias derivadas 

da evolución epidemiolóxica, o profesorado poderá seguir o proceso educativo no seu 

centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para 

realizar o servizo. 

A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do alumnado a 

través das ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, Webex, etc.. O 

profesorado realizará o seguimento do alumnado, impartirá os contidos da materia de xeito 

virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a 

avaliación continua da mesma 

a.- Ensino virtual para Educación Infantil  

En caso de confinamento das aulas de infantil  o proceso de ensino aprendizaxe levarase a 

cabo do seguinte  xeito: 

 Vídeochamada 1 vez á semana co grupo enteiro para manter o  contacto coa titora e 

os compañeiros. 

 A través da plataforma Agueiro colgarase diariamente as tarefas a realizar no día. 

 Os nenos e nenas deberán de mandar algunha foto ou vídeo das actividades 

realizadas. 

 As titoras, para suplir a falta de contacto  diario, de maneira voluntaria, poderán 

elaborar  vídeos delas mesmas contándolles un conto, plantexándolle unha adiviña, 

léndolle un poema, plantexándolle xogos, ... para que as vexan  e non se perda o 

contacto. 

 As dúbidas dos pais e nais serán atendidas preferentemente pola conta de correo 

electrónico habilitada para cada aula,  e en último caso polo teléfono persoal da 

titora. 

 Os pais e nais solicitarán as titorías polo Abalar. 

As titorías serán atendidas pola plataforma Cisco Webex. Aos pais e nais chegaralle unha  

invitación  a través dos seus correos electrónicos para unir 
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b.- Ensino virtual para 1º e 2º Educación Primaria 

En caso de confinamento nas aulas de 1º e 2º de Educación Primaria o proceso de ensino 

e aprendizaxe levarase a cabo do seguinte xeito: 

- Realizarase unha videochamada con todo o grupo enteiro unha vez á semana (os 

luns) para manter o contacto co titor ou titora e cos demais compañeiros e 

compañeiras. Nesta videochamada propoñerase un reto semanal que deberán 

resolver. Para acceder á conexión que se realizará por Cisco Webex, terán unha 

ligazón na aula virtual de cada materia, na parte superior, coa que accederán 

directamente á sala persoal do titor ou titora. 

- O resto da semana realizaranse videochamadas con grupos reducidos de 4-5 alumnos 

e alumnas co titor ou titora para avanzar contidos curriculares e explicarlle a 

proposta de tarefa. O prazo para realizar as actividades será dunha semana dende o 

día que faga a videochamada cada un dos grupos (por exemplo: grupo A de martes a 

martes, grupo B de mércores a mércores, etc.). As tarefas estarán na aula virtual, 

colgadas en cada unha das materias, e a súa entrega tamén se deberá facer a través 

da aula virtual. Así mesmo, o titor corrixirá as tarefas e entregaralle un feedback 

tamén pola aula virtual. 

- Un día á semana realizarán unha videochamada do grupo enteiro coa mestra 

especialista de inglés. Para acceder á conexión que se realizará por Cisco Webex, 

terán unha ligazón na aula virtual de Inglés, na parte superior, coa que accederán 

directamente á sala da mestra especialista de inglés. 

- As dúbidas das familias serán atendidas preferentemente por Abalar Móbil. Como 

segunda opción, utilizarase o correo electrónico (2121foxo@gmail.com) e, como 

última opción, o teléfono persoal do titor ou titora. 

- As familias solicitarán as titorías por Abalar Móbil. 

- As titorías serán realizadas pola plataforma Cisco Webex e accederán mediante á 

ligazón que se atopa na parte superior de cada materia na aula virtual. 
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c.- Ensino virtual para 3º, 4º, 5º e 6º Educación Primaria 

A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do alumnado a 

través das ferramentas disponibles 

.• Plataforma de videoconferencia instituciona lque permite a interacción en tempo real, 

compartir contidos e a realización de exercicios 

• Aula virtual: espazos dixitais de traballo que permiten disponer dun espazo web online 

para organizar os contidos das unidades didácticas 

 

O profesorado e o alumnado do grupo deberán conectarse á hora que se establece no cadro 

horario. O momento da conexión debe establecerse coa antelación suficiente para o 

aproveitamento do período lectivo 

O profesorado establecerá diariamente o control de asistencia do alumnado mediante as 

ferramentas habituais. 

O profesorado levará un rexistro diario da actividade telmática que será entregado 

semanalmente na Xefatura de Estudos. Este documento serve como elemento para facer a 

avaliación do alumnado Este documento é de obrigada elaboración. 

As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial respectando 

seu dereito ao lecer e ao descanso 

Cando durante o peche ou confinamento parte do profesorado afectado se atope de baixa 

será o equipo docente  co apoio da persoa Coordinadora TIC quen dispoña provisionalmente 

de recursos formativos ao alumnado ata a incorporación de persoal de substitución ou a alta 

do/a docente.  
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O horario respectará  a carga lectiva de cara área. Esta repartirase de xeito que, como 

mínimo, o 60% do tempo se destinará á docencia virtual e o outro 40% a tarefas a realizar 

por parte do alumnado. 

Este horario será de obrigado cumprimento para alumnos e profesores. 

Contemplamos dous tipos de horarios: 

1.- Horario de ensino non presencial para un grupo de alumnos ou unha aula completa. 

Neste caso o horario ”espello” establecido será exactamente igual ao horario do ensino 

presencial. En cada sesión dedicaráselle os primeiros 30 minutos á docencia virtual e os 

seguintes 20 min a realizar tarefas da aula virtual.Haberá que dispoñer entre sesión e sesión 

duns minutos para facilitar a conexión  do alumnado. 

2.- Horario de ensino non presencial para todo o Centro.  

Neste caso a docencia virtual farase en horario de mañá de 9.20 a 14.20  para facilitar a 

conciliación da vida familiar, tendo en conta o esforzo que vai supoñer para o alumnado, 

profesorado  e familias o seguimento das actividades a través de medios telemáticos 

O noso Centro ten unha xornada mixta polo que  hai dúas tardes lectivas con 2 sesións en 

cada tarde. Estas catro sesións que se viñan impartindo polas tardes, serán impartidas nas 

últimas horas das mañáns de luns a xoves 

Igualmente  o tempo de cada sesión estará repartido como no apartado anterior: Os 

primeiros 30 min da sesión serán destinados a docencia a través de Webex e os últimos 

minutos da sesións serán para desenvolver actividades da aula virtual. Deixando sempre uns 

minutos ao final de cada sesión para facilitar a conexión do alumnado. 

Os horarios propostos serán os  que figuran no Anexo  de Horarios 

d.-  Ensino virtual para alumando con necesidade específica de apoio educativo (ACNEAE)  

 

De ter que recorrer ao sistema de ensino non presencial, dende o Departamento de 

Orientación do CEIP do Foxo, garantirase a atención ao Alumnado con Necesidade 
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Específica de Apoio Educativo (ACNEAE) poñendo especial atención naqueles que presentan 

Necesidades Educativas Especiais (NEE).  

Para unificar ferramentas e espazos virtuais, as especialistas en Pedagoxía Terapéutica e 

Audición e Linguaxe empregarán, ao igual que as titoras e titores, a aula virtual como medio 

vehicular para achegar material e facer entrega de tarefas.  

Deste xeito, na aula virtual da escola aparecen dúas categorías máis: unha para Audición e 

Linguaxe e outra para Pedagoxía Terapéutica, organizadas á súa vez por cursos e alumnado.  

Cómpre destacar que o material que se vai a proporcionar dende este espazo virtual, 

diferenciarase segundo a necesidade que presente o alumno ou alumna.  

Isto é, para aqueles que presentan Necesidades Educativas Especiais (NEE) e precisan unha 

adaptación do material, xa sexa curricular ou metodolóxica, recibirán a través desta 

categoría o material adaptado en coordinación co seu titor/titora.  

Para aquel alumnado que presenta unha dificultade específica de aprendizaxe, ou 

necesidade específica de apoio educativo por condicións persoais ou de historia escolar 

que precisa reforzar algún contido en concreto, recibirá pola mesma canle material 

específico para o traballo das súas dificultades, na mesma proporción que recibe ese reforzo 

de forma presencial na escola e a maiores do que plantexa o seu titor ou titora.   

Para o alumnado que asiste a aula de Audición e Linguaxe para a corrección de dificultades 

asociadas á linguaxe, proporcionarase material específico na mesma proporción que recibe 

apoio na escola, para o traballo da súa problemática.  

Para aquel alumnado que tan só está a recibir un Reforzo Educativo dentro de aula 

ordinaria, aínda que estea impartido por estas especialistas e tan só consista nun facilitador 

para o desenvolvemento da tarefa ordinaria, non se proporcionará material específico do 

mesmo xeito que xa non se estaba a traballar co mesmo.  

A maiores de usar a aula virtual, empregarase a aplicación Cisco Webex para manter o 

contacto co alumnado atendido polas especialistas. Intentarase na medida do posible 

respectar a porcentaxe horaria coa que se atende ao alumnado na escola, priorizando 
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aqueles casos nos que as especialistas son figuras de referencia que xogan un papel 

fundamental no desenvolvemento das súas competencias.  

Será fundamental a coordinación entre as especialistas e os titores e titoras, nalgúns casos 

para adaptar o material e tarefas que estes propoñen ao alumando, e noutros para afondar 

en contidos que entrañan dificultade e para os que se precisa seleccionar máis material para 

afianzalos.  

A orientadora do Centro velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á diversidade e 

coordinará a atención  ao alumnado con necesidades educativas especiais 

 

e.- Horario de titorías: 

Estableceremos como hora de titorías para as familias os mércores  de 16.00 h a 17.00 h. 

 

8.5. PROCEDEMENTOS ESPECÍF ICOS DE SEGUIMENTO D O ALUMNADO  

 Procedemento para o control de faltas 
 

O  alumnado ten o deber de asistir a clase con puntualidade e respectando os horarios. Non 

se permitirá o acceso ás aulas unha vez comezada a xornada lectiva. 

Os titores legais do alumnado deben xustificar documentalmente as  faltas de asistencia dos 

seus/súas fillos/as ante o mestre/a titor/a. Para isto deben cubrir un impreso onde debe 

figurar a data da ausencia e o motivo da mesma; pero sempre  que sexa posible deberá 

achegar xustificación documental das ausencias. 

 Procedemento para a notificación de ausencias  
 

Se o alumno se vai ausentar por un período prolongado(viaxe, problemas familiares…)a 

familia ten a obriga de cubrir e asinar en secretaría un documento de ausencia prolongada 

así como xuntar algún xustificante. 

Se un alumno/a tivera que ausentarse durante a xornada lectiva (citas médicas, solicitude do 

DNI…) o pai/nai o titor legal deberá firmar nun libro de rexistro no que consta a data, hora e 

persoa que o recolle. Con posterioridade o alumno/a achegará a xustificación pertinente. 
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O alumno/a que sae do centro durante a xornada lectiva será avisado polo conserxe. En 

ningún caso  será o pai/nai/titor/a o que o recolla na aula. 

 No caso de que un alumno/a se incorpore unha vez comezada a xornada escolar, 

procederase igual que no caso anterior. 

 Procedemento e requisitos para a xustificación de faltas 

O profesor/a titor/a levará un rexistro de faltas de asistencia do alumnado nunha folla co 

calendario mensual que estará no taboleiro da aula. Esas faltas, antes de rematar o trimestre 

serán introducidas na aplicación XADE. As faltas, tanto xustificadas como inxustificadas, 

deberán constar nos boletíns de cualificacións. 

Considerarase absentismo se o número de faltas sen xustificar supere un 10% do horario 

lectivo do mes. Neste caso debe iniciarse o protocolo de absentismo, sendo moi 

escrupulosos no cumprimento dos prazos establecidos. O profesor titor/a, antes de iniciar 

este protocolo, deberá convocar aos responsables legais do/a alumno/aa unha reunión 

titorialantes de superar a porcentaxe de faltas sen xustificar que reflicte o protocolo. 

 Avaliación e promoción 

En Educación Infantil terase en conta o disposto na: 

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que ese regula a implantación, o desenvolvemento e a 

avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

CAP. VI. Artigo 19, apartado 6.  A avaliación servirá para detectar, analizar e valorar os 

procesos de desenvolvemento  do alumnado, así como as aprendizaxes. Para estes efectos, 

os criterios de avaliación utilizaranse como referente para a identificación das posibilidade e 

dificultades de cada alumna e cada alumno,  e para observar o seu proceso de 

desenvolvemento e as aprendizaxes adquiridas. Neste sentido, a decisión de non promoción 

dun alumno na Etapa de Educación Infantil adoptarase de maneira excepcional,  tendo en 

conta que a Etapa non ten carácter obrigatorio non será necesario contar coa conformidade 

da familia, informe psicopedagóxico con ACI, xustificación pedagóxica de flexibilización e 

visto e prace da inspección educativa. 
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En Educación Primaria: 

A normativa que regula os procesos de avaliaciónvén dada pola ORDE do 9 de xuño de 2016 

pola que se regula a avaliación e promoción do alumnado que cursa educación primaria 

Presentarase ao alumnado de cada nivel os criterios a seguir na súa avaliaciónpara que sexan 

comprendidos con claridade: o/a alumno/a debe saber que “se espera del/dela” 

Na avaliación, comunicarse ao alumno/a en que vai ben ou mal, para dirixir o seu proceso de 

aprendizaxe e tomaranse as medidas individualizadas  que se consideren precisas 

paraacadar os obxectivos propostos (entrevistas coas familias, apoios, reforzos…). 

Informarase aos pais por escrito trimestralmente  e manteranse as entrevistas e reunións 

necesarias con eles para un mellor seguimento dos seus fillos e fillas. 

Tendo en conta o DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 

de educación primaria na comunidade Autónoma de Galicia , no seu artigo 13 sobre 

promoción: 

1. O alumno ou alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que 

logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que 

alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá 

repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, 

que seráorganizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería 

competente en materia educativa. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o 

resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe 

do alumnado. 

Tomarase esta decisión considerando dous factores: 

1º) Materias avaliadas e cualificadas 

Número de materias e cualificación Decisión sobre a promoción 

Todas as materias aprobadas Promociona 
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Unha materia suspensa Promociona 

Dúas materias suspensas, sendo só unha 

delas instrumental 

Promociona 

Dúas materias instrumentais suspensas Non promociona 

 

2º) Medidas ordinarias de reforzo e apoio postas en marcha co alumno/a e nivel madurativo 

do mesmo/a. Sempre que o equipo docente e tendo en conta, sobre todo, a valoración do/a 

titor/a, considere que as primeiras non  están esgotadas e que o/a alumno/a pode superar 

as súas dificultades cun programa máis amplo de reforzo, poderá prevalecereste 2º criterio 

sobre o 1º. 

Cando a decisión tomada sexa a de NON promoción será preceptivo o trámite de audiencia 

aos/ás responsables legais por parte do titor/a. 

SESIÓNS DE AVALIACIÓN 

Ao final da etapa de Educación Infantil e de cada Curso elaborarase un informe final de 

avaliación de cada alumno/a. Cando un alumno/a se traslade de centro ou un profesor/a 

non remate o curso co grupo de alumnos,  farase un informe extraordinario de avaliación 

Trimestralmente cada curso realizará a súa sesión de avaliación. A esta sesión, ademais dos 

profesores titores, asistirán todos os mestres especialistas que impartan docencia nese curso 

e a Xefa do Departamento de Orientación. 

Da avaliación de cada grupo de alumnos levantarase unha acta de sesión de avaliación  na 

que se reflectirán os resultados e incidencias máis salientables dese curso, así como as 

propostas de mellora.. Esta acta cubrirase entre todos os profesores que impartan docencia 

a ese grupo de alumnos e será asinada polo Titor/a e entregada ao Xefe/a de Estudos. 

A sesión de avaliación será presidida por un membro do equipo directivo.Cada titor/a 

cubrirá a acta correspondente ao seu grupo de alumnos/as. Cada profesor/a poderá facer 

constar na acta aquelas observacións que considere oportunas. 
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As datas das reunións de avaliación serán fixadas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica,  

e posibilitarán a asistencia dos profesores/as especialistas ás mesmas. Tamén se fixarán as 

datas de entrega dos boletíns informativos ás familias dos alumnos/as. 

COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS 

Cada titor/a cubrirá os boletíns informativos para as familias do seu grupo de alumnos/as. 

Nel reflectiranse os resultados da avaliación e faranse constar aquelas observacións 

significativas. Tamén se reflectirán  as faltas xustificadas e sen xustificar do alumno/a. 

No caso de pais/nais separados a comunicación sobre os resultados da avaliación,  así como 

as informacións que se facilitarán deberán realizarse aténdose ao disposto na Circular nº 

1/1997 de 3 de marzo da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa 

COPIA DE EXAMES 

Ante a solicitude dun pai, nai, titor/a legal dun alumno/a da copia de probas escritas o 

centro ten a obriga de facilitala. 

O procedemento a seguir sería: 

- Solicitude por escrito con rexistro de entrada no centro por parte do interesado. 

- Carácter individualizado da solicitude (debe referenciar que proba/s se solicita/n, non pode 

ser unha petición masiva). 

- Rexistro de saída da entrega. Pode xuntarse un oficio no que se referencie a 

documentación entregada e nº de páxinas ou soporte (se por exemplo é un pdf en 

pendrive). 

 Seguimento do progreso académico 

No desenvolvemento curricular concrétanse os estándares de aprendizaxe que se 

consideran máis importantes de cada área e de cada bloque . Elabóranse as rúbricas para 

estes estándares, considerando como mínimo para  a superación dunha area a cualificación 

de SUFICIENTE no estándar sinalado. 

Elabórase o  perfil competencial de Centro,co seguinte procedemento: 
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1º.- Dos estándares prioritarios que temos sinalados (coloreados) en cada área e en cada 

curso, escollemos aqueles estándares de aprendizaxe que sirvan para lograr un proceso 

determinado para desenvolver unha competencia  concreta 

2º.- Redactamos uns indicadores de logro para cada proceso 

3º.- Facemos un planing comparativo deses indicadores de logro, desde 1º a 6º curso, para 

ver a gradación da dificultade da súa consecución. 

Este é un proceso que afecta a todo o Claustro, no que se acoran distintos indicadores para 

os distintos procesos. 

Cada titor de nivel encárgase de elaborar a programación didáctica das áreas do seu curso, 

que permiten adaptar os contidos do PE ao grupo de alumnos/as atendendo ás necesidades 

e características dos mesmos. Por outra banda os especialistas das areas de Lingua Inglesa, 

Educación Musical, Educación Física e Relixión elaboran as súas propias programacións 

didácticas. Todas estas programacións didácticas serán enviadas ao Servizo de Inspección 

Educativa.  

A continuación, cada mestre elaborará a súa programación de aula que implica un nivel de 

concreción maior, á hora de adaptar aspectos da programación anterior á realidade de cada 

grupo-clase. Estas programacións de aula transforman as intencións xerais en propostas 

didácticas máis concretas, atendendo á diversidade dos alumnos.  

Trimestralmente, e coincidindo coas xuntas de avaliación, previas á entrega de 

cualificacións, realízanse as revisións das programacións para facer un seguimento das 

mesmas, avaliar o seu cumprimento, analizar os resultados acadados e estudar propostas de 

mellora. Estes acordos reflectiranse nas correspondentes actas.Informarase ao Claustro e ao 

Consello Escolar. 

9. PROFESORADO 
 Dereitos. 

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

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

- A opinar e presentar suxestións que poidan incidir na organización do Centro. 
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- Ä liberdade de docencia para o desenvolvemento do seu traballo, respectando o 

establecido no PEC. 

- Á información permanente sobre comunicacións oficiais ou sobre o funcionamento 

do Centro 

- Ao respecto a súa dignidade persoal e profesional, á súa ideoloxía e as súas opinións 

- A percibir unha cantidade en concepto de dieta a cargo do orzamento de gastos de 

funcionamento do Centro, naqueles casos en que as actividades a desenvolver 

impliquen o acompañamento aos alumnos que teña lugar durante o día completo. 

Para a súa xustificación, sempre que sexa posible, achegaraseacreditación do gasto 

realizado. 

- Dereito a participar nas actividades de formación e perfeccionamento profesional 

que se realicen dende o Centro. 

- Dereito a presentar candidatura para formar parte dos distintos órganos de goberno 

do Centro. 

- Dereito a ser elector e elixible ao Consello Escolar 

- Dereito a ser elixido coordinador dos equipos docentes do Centro 

- Dereito a ser elixido coordinador en proxectos ou programas de innovación. 

- Dereito a protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

- A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

- A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar 

e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en 

actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa 

convivencia e a mediación. 

- Exercer funcións de docencia e investigación empregando os métodos que 

consideren máis axeitados dentro das orientacións pedagóxicas, plans e programas 

aprobados. 

- Dereito a ser convocado cunha antelación mínima de 48 horas para s reunións de 

Claustro e de Consello Escolar, agás as de carácter urxente. 
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- Ter información e intervir en canto afecte a vida, actividade e disciplina do centro 

docente a través das canles legalmente regulamentadas. 

- Redución horaria de acordo coa lexislación vixente se exerce funcións de 

coordinador/a, así como por dedicación a tarefas do centro se a dispoñibilidade dos 

mestres/as do centro o permite. 

- A permanecer co seu grupo de alumnos/as ao  longo dos cursos 1º e 2º; 3º e 4º; e 5º 

e 6º cursos, segundo a disposición adicional cuarta sobre adscrición funcional en 

primaria daOrde do 28 de maio de 2018 

- De reunión no centro de traballo, sempre que non interrompan a actividade docente. 

Estas reunións comunicaranse ao Director/a coa antelación suficiente 

- De folga sempre e cando se respecten os servizos mínimos legalmente establecidos. 

- Dereito á libre afiliación sindical. 

- A gozar dos permisos segundo a lei establecida. 

- Respecto e recoñecemento como autoridade educativa do centro. 

- Dereito a convocar entrevistas cos pais dos seus alumnos cando o estimen oportuno. 

 

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

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

- Acudir coa máxima puntualidade aos inicios e aos cambios de clase. Facerse cargo de 

recibir na aula ao alumnado co que teña clase á 1ª hora da mañá, tanto se é titor 

como mestre especialista; ou ao remate do recreo. 

- Os titores de Educación Infantil, 1º e 2º cursos deben acompañar ao seu alumnado ata 

a aula das respectivas especialidades e ao rematar esta sesión será o especialista o 

que deba acompañar aos alumnos ata as súas aulas respectivas 

- Asemade, aquel profesor que teña clase a última hora cun determinado grupo de 

alumnos/as deberá acompañalos ata a porta de saída, entregar  cada neno/a á persoa 

encargada de recollelo e de non haber ninguén, esperar ata que cheguen. 

- Cumprir na súa totalidade a xornada laboral. 

- Estar presente co seu alumnado  nas clases así como nas actividades 

complementarias, ata o remate das mesmas. 
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- Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases, as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares, corrixindo,  as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no 

caso contrario, poñéndoas en  coñecemento dos membros do equipo directivo do 

centro. 

- Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

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

- Informar ao equipo directivo, e, de ser o caso, á administración educativa das 

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información 

e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

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

integración socioeducativa dos seus fillos/as, 

- Recibir aos pais, nais ou titores legais para informar sobre a evolución do seu fillo/a 

- Asistir ao centro durante a totalidade do curso escolar (1 de setembro ata o 30 de 

xuño), así como cumprir o horario de obrigada permanencia no centro. 

- Asistir ás reunións de Claustro e dos órganos de coordinación pedagóxica aos que 

pertenza. 

- Comunicar ao Equipo Directivo calquera modificación do horario  establecido por mor 

do desenvolvemento dunha actividade. 

- Non abandonar o centro escolar co alumnado sen previa comunicación á dirección do 

Centro 

- Respectar a integridade física e psíquica do alumnado. 

- Encargarse de velar polo mantemento e limpeza da aula, así como do mantemento 

dos materiais e aparellos que estean na mesma. 

- Cumprimentar a documentación do alumno segundo a normativa vixente. 

- Elaborar as programacións de aula. 

- Programar actividades para os seus alumnos no caso de ausencias previstas. 

- Respectar as suxestións achegadas por calquera membro do Claustro  e os acordos 

consensuais acadados. 

- Colaborar no desenvolvemento dos proxectos colaborativos do Centro, traballando de 

xeito coordinado. 
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-  Contribuír coas súas achegas ao traballo en equipo 

- Resolver calquera problema de convivencia que xurda dentro da aula. No caso de que 

o problema xurda fóra da aula intervirá o profesor titor e se a situación fose grave 

intervirá o xefe de estudos ou o director. 

- Non expulsar a un alumno da aula, agás en casos excepcionais. No caso de ser así 

comunicaráselle ao xefe de estudos para que o alumno permaneza acompañado por 

outro profesor. 

- Evitar que o alumnado permaneza nas aulas fóra do horario de clase. 

- Vixiar e atender aos alumnos durante os recreos 

- Organizar as entradas e saídas do alumnado. 

- No caso de ausencia do mestre de garda de recreo, a xefatura de estudos procederá 

ao cambio con outro mestre seguindo a orde alfabética do 1º apelido de cada mestre 

- Atender ao alumnado con necesidades especificas de apoio educativo elaborando ou 

adaptando materiais, flexibilizando agrupamentos, e todas aquelas medidas de 

atención a diversidade que se requiran. 

- Atender ao alumnado que teña sufrido algún accidente, comunicándoo 

inmediatamente á Dirección. 

- Realizar substitucións cando falte un compañeiro/a e/ou  teña establecido no seu 

horario unha sesión de non docencia directa cos alumnos/as.  

- Respectar escrupulosamente o seu deber de sixilo e confidencialidade, facendo un 

uso responsable dos datos persoais e das familias só para aqueles fins inherentes ao 

seu labor docente. 

 

 

 Asistencia e puntualidade, permisos e licencias (canles válidos de comunicación, 
procedemento de solicitude, criterios de concesión) 
 
Calquera ausencia ao posto de traballo será comunicada á Xefatura de Estudos o antes 

posible e sempre antes dos períodos lectivos nos que se produza a ausencia. O/A 

profesor/a deberá cubrir o impreso de solicitude do permiso antes de producirse a 

ausencia ou o de xustificación da mesma o mesmo día da súa incorporación ao Centro. 

Este impreso será entregado na Xefatura de Estudos. 
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Será obrigación do mestre/a presentara xustificación documental requirida pola 

normativa vixente para a súa ausencia. 

O control do incumprimento do horario e asistencia, correspóndelle ao xefe/a de 

estudos. Nos casos de falta de puntualidade reiterada por parte do profesorado, o/a 

Xefe/a de estudos fará, nun primeiro momento, unha amoestación verbal. Se  a 

impuntualidade segue a producirse, farase unha amoestación por escrito  e no caso de 

non solucionarse informarase á Inspección Educativa. 

O parte de faltas mensual do profesorado será enviado polo director/a á Inspección 

Educativa e tamén será exposto nun taboleiro da Sala de Mestres, antes do día 5 do mes 

seguinte.Os documentos xustificativos das ausencias, así como as solicitudes 

debidamente cubertas quedarán arquivados na Xefatura de Estudos a disposición da 

Inspección Educativa. 

Todas as faltas de asistencia non solicitadas e/ou non xustificadas debidamente, serán 

comunicadas polo Director/a, no prazo de sete días, á Inspección Educativa, co fin de 

proceder a oportuna dedución de haberes ou, se fose o caso, iniciar a tramitación do 

oportuno expediente, logo da audiencia do/a interesado/a. Desta comunicación darase 

conta ao interesado/a 

 Adscrición funcional. Asignación de titorías. 
 
Na primeira reunión de Claustro de cada curso realizase a adscrición funcional do 

profesorado, respectando os dereitos de elección do profesorado: 

1º.-Maior antigüidade,ininterrompida, con destino definitivo no Centro 

2º.- Maior número de anos de servizos efectivos como persoal docente de carreira do 

corpo de mestres. 

3º..Promoción de ingreso máis antiga.  

4º.- Maior puntuación obtida no procedemento selectivo de ingreso ao corpo 

Haberá as seguintes excepcións: 
- Un mestre NON terá a titoría do mesmo grupo máis de dous cursos escolares 

consecutivos (agás  en EI), salvo que existan argumentos pedagóxicos sólidos para elo, 

que serán estudados pola CCP, que emitirá informe favorable ou non a esta 

circunstancia.Estudado este informe, será o equipo directivo o que tome a decisión 

correspondente. 
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- O cargo de titor/a terá unha duración de dous cursos escolares consecutivos 

- No caso de que durante un curso escolar as titorías de 1º, 3º ou 5º de EP ou 2º, 4º ou 6º 

de EP sexa ocupada por un mestre/a non definitivo no centro e este/a no seguinte curso 

académico obteña destino novamente no centro, continuará sendo titor do grupo, 

independentemente de que non cumpra os requisitos de adscrición funcional previstos 

ao principio. 

- No caso de postos de traballo que requiran de habilitación especial (cursos abalar, 

sección bilingüe…), xa que estar en posesiónde dita habilitación deberá sero primeiro 

criterio establecido para a adscrición. 

- Os mestres que compoñan o equipo directivo impartirán docencia, prioritariamente nos 

cursos de 5º e 6º . 

 Criterios na elaboración dos horarios do profesorado. 
 

A xornada do persoal funcionario docente que imparte as ensinanzas de educación infantil e 

educación primaria será de trinta e sete horas e media semanais, distribuídas como segue. 

- Trinta horas presenciais no centro: 

a. Vinte e cinco horas lectivas de luns a venres.  Computarán como horario lectivo as 

gardas, as gardas de recreo e as gardas para custodiar ao alumnado transportado.  

No noso Centro o luns e mércores  imparte cada día 6 horas lectivas e o martes, 

xoves e venres 4h, 20 min cada día . 

As horas sen docencia directa dedicaranse a coordinacións dos distintos equipos, 

gardas de clase, dinamizacións de distintos equipos eapoios preferentemente en 

aula. A distribución destas horas será competencia da Xefatura de Estudos, segundo 

as necesidades de cada curso escolar. 

Durante os recreos establécese un horario de gardas cumprindo as seguintes rateos: 

- 1 mestre/a cada 25 alumnos/as ou fracción de EI 

- 1 mestre/a cada 50 alumnos/as ou fracción de EP 

b. Cinco horas complementarias non lectivas, destinadas a actividades relacionadas 

coa titoría e orientación do alumnado, gardas cando non teñen o carácter de lectivas, 
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reunións de equipos de ciclo, departamento, sesións de avaliación, dinamizacións, 

participación en reunións de órganos colexiados e reunións para a elaboración ou 

modificación de documentos de planificación  e da súa avaliación. 

Os martes e xoves establécese un calendario de gardas de (16.00 a 17.00 h), 

distribuído en quendas para supervisar as actividades extraescolares. 

- Sete horas e media de non obrigada permanencia no centro 

Destinaranse ao perfeccionamento e á formación, á preparación de actividades docentes e á 

atención doutras actividades docentes inherentes á función docente. 

DISTRIBUCIÓN DO HORARIO DE LUNS E MÉRCORES ( De 17.15 a 18.45 ) 

DÍA HORARIO  ACTIVIDADE 

 

LUNS 

17.15 a 18.00 Reunión Informativa Xeral 

18.00 a 18.45 Reunións Equipos de Ciclo 

Reunións de Claustro / Consello Escolar 

 

MÉRCORES 

17.15 a 18.15 Titorías de pais/nais 

18.15 a 18.45 Reunións do EDLG, EB,E das TIC 

 

O horario lectivo do CEIP do Foxo desenvólvese todos os días pola mañá de 9.20 h a 13.40 h 

e o luns e mércores pola tarde de 15.35 h a 17.15 h. 

Os cambios de sesión, indicados no seguinte cadro, sinalizaranse cun toque de timbre 

Horas/Días LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9.10/9.20 ATENCIÓN AO ALUMNADO TRANSPORTADO 

9.20/10.15     9.20710.07  

10.15/11.10     10.07/10.54  

11.10/12.05     10.54/11.41  

12.05/12.25 RECREO 11.41/12.00 RECREO 

12.25/12.45         L     E      C      T      U     R    A 12,20/12.40 LECTURA 
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12.45/13.40     12.40/12.55  

12.55/13.40  

13.40/13.50 AENCIÓN AO ALUMNADO TRANSPORTADO 

15.25/15.35 AT. TRANSP.  AT. TRANSP.    

15.35/16.25       

16.25/17-15       

17.15/17.25 AT. TRANSP  AT.TRANSP.    

 

A elaboración dos horariosfarase tendo en conta os seguintes criterios: 

-Procurar que sexan o máis equilibrados posible, de xeito que cada mestre teña unha carga 

lectiva similar, pero priorizando na súa elaboración os criterios de tipo organizativo e 

pedagóxico sobre calquera outro. 

-Posibilitar, na medida do posible,aos membros do equipo directivo, un horario que 

compatibilice a dedicación aos seus cargos co seu propio horario de docencia. 

- Comezar fixando o horario da impartición da sección bilingüe para facilitar a docencia da 

auxiliar de conversa que adoita ser compartida con outro centro. 

- Ter en conta as aptitudes de cada mestre para optimizar os recursos humanos dos que 

dispoñemos. 

-Ter en conta os recursos humanos necesarios para realizar gardas de clase, polo que en 

cada sesión debe haber como mínimo un profesor de garda. 

- Procurar que cada mestre/a  dispoña dunha sesiónpara dinamizacións, sempre que as 

necesidades da carga lectiva así o permitan. 

- Distribuír o profesorado  que compón  o equipo de mestres da biblioteca para optimizar as 

gardas da biblioteca. 

A Xefatura de Estudos entregará copia a cada titor/a do horario lectivo das 

especialidadesdoseu grupo. A distribución das materias no horario de cada grupo será 

competencia de cada profesor/a titor/a, tendo en conta a distribución horario que marca a 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PÁXINA 135 DE 166 CEIP DO  FOXO 

 

normativa vixente. Deberá devolverse á Xefatura de Estudos, para a súa configuración no 

XADE, antes do 20 de setembro. 

Na medida do posible, facilitarase por parte do titor/a a flexibilización do horario nas 

materias instrumentais para facilitar a adopción de medidas ordinarias de reforzo 

e/ouflexibilización para o alumnado con necesidades especificas de apoio educativo. 

Será competencia de cada titor/a que o horario de clase se faga chegarao alumando e ás 

familias. 

O horario do profesorado poderá variar ao longo do curso segundo as necesidades do 

centro, de xeito que as sesións de gardas, dinamizacións, apoios, .. poderán sufrir variacións 

para establecer  novos apoios ou outras medidas de apoio á diversidade. 

 Criterios nas substitucións. 
 

 A principio de curso elaborase unha táboa, que estará exposta no taboleiro da sala de 

mestres,  co nome de todos os mestres, onde a Xefa de estudos anotará as substitucións 

realizadas por cada quen.  

No caso de que houbese máis dun mestre de garda nunha mesma sesión, fará a substitución 

aquel que teña menor número de substitucións realizadas, agás que por necesidades de 

funcionamento do Centro sexa necesario cambiar ese orde. 

No caso de que non houbese ningún mestre de garda, a substitución terá que ser realizada 

por outro mestre que teña horario de non docencia directa ( dinamización, coordinación ou 

incluso reforzo en aula). Esta substitución será anotada no táboa de substitucións como 

garda realizada. 

No caso de faltar un especialista, substituiría o mestre de garda, a non ser que o titor decida 

encargarse do seu grupo a esa hora. 

Non se anotará na táboa de gardas aquelas substitucións que se realicen cando haxa que 

cubrir a sesión dalgún mestre que non poida cumprir o seu horario por estar realizando 

outro tipo de actividade dentro do Centro. 
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Nos casos de baixa mentres non se cubra, será responsabilidade da Xefatura de estudos, en 

coordinación co coordinador do ciclo correspondente, a elaboración do traballo que se 

levará a cabo co alumnado afectado. 

 Dispoñibilidade horaria dos especialistas para impartir docencia no 2º ciclo de E. 
Infantil 
 

Os especialistas en lingua estranxeira impartirán unha hora semanal desta lingua distribuída 

en dúas sesións. 

O profesor de Relixión Católica impartirá unha sesión semanal desta área. 

O especialista en Educación Física,  impartirá unha sesión semanal a cada curso de Educación 

Infantil traballando a psicomotricidade. 

Os especialistas en PT e AL atenderán a aqueles alumnos/as con necesidades específicas de 

apoio educativo coa periodicidade que se estime oportuna. Sempre que o permita a 

dispoñibilidade horaria do profesor/a de AL impartiranse  o programa de estimulación da 

linguaxe oral. 

Unha vez elaborados os horarios, ao profesorado que non cumpra as vinte e cinco horas 

lectivas o director poderá asignarlle tarefas relacionadas con: 

- Apoio a outros mestres, especialmente aos de educación infantil para conseguir que todos 

os membros do claustro teñan no seu horario o mesmo número de docencia directa. 

 Asignación de reforzos e atención á diversidade. 

 

Segundo a dispoñibilidade horaria do profesorado o/a director/a poderá asignarlle  tarefas 

relacionadas con: 

- Atención a diversidade, a alumnos con dificultades de aprendizaxe ou con necesidades 

educativas especiais. 

- Impartición de áreas noutros cursos con outro grupo de alumnos/as. 

-Desdobramentos de cursos para reforzar nas áreas instrumentais a aqueles alumnos/as que 

presenten dificultades de aprendizaxe. 

En todos os casos buscarase a igualdade do número de horas de docencia directa co 

alumnado entre os mestres  

10. ALUMNADO  
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 Dereitos 
 

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen 

prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

- A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia , 

liberdade, e respecto mutuo. 

- A que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

- Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

- A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

- A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

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

convivencia. 

-  A ter as mesmas oportunidades de acceso aos distintos niveis de ensino. 

- Que o seu rendemento académico sexa avaliado con plena obxectividade. 

- A que a actividade escolar se desenvolva nunhas condicións de hixiene e seguridade 

axeitadas. 

- A ser orientado/a de forma educativa, atendendo aos problemas persoais de 

aprendizaxe e de desenvolvemento da personalidade. 

- A recibir atención sanitaria conforme ás disposicións  vixentes. 

- A que o Centro lles facilite oportunidades e servizos educativos para que poidan medrar 

física, mental, moral, espiritual e socialmente en condicións de liberdade e dignidade. 

- O centro docente está obrigado a gardar reserva sobre toda aquela información da 

que dispón acerca das circunstancias persoais e familiares do alumnado (é o segredo 

profesional). Non obstante, os centros comunicarán á autoridade competente as 

circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumnado ou calquera outro 

incumprimento dos deberes establecidos pola lei de protección do menor. 

- A que as actividades escolares estean acomodadas ao seu nivel de maduración, e que 

a súa promoción no sistema educativo responda a un rendemento  valorado 

obxectivamente. 
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- Pedir e recibir información das súas avaliacións. 

- Realizar actividades culturais, deportivas e de fomento  do traballo en equipo. 

- Á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da 

comunidade educativa e ao respecto que merecen as institucións de acordo cos 

principios e dereitos constitucionais. 

- A recibir as  axudas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico e 

sociocultural. 

- Dereito ao uso e aproveitamento das dependencias, instalacións e outros aparellos, 

dentro do horario de permanencia no centro, cos límites derivados da seguridade o 

os fins perseguidos. 

- Dereito a presentar queixas e a ser escoitado no caso de que se sinta lesionado 

nalgún dos seus dereitos, sempre seguindo a canle establecida: titor, equipo docente, 

equipo directivo, consello escolar- 

De non respectarse estes dereitos ou cando calquera membro da Comunidade Educativa 

impida o efectivo exercicio de ditos dereitos, o órgano competente adoptará as medidas que 

procedan. 

 Deberes 
 

Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

- Asistir a clase con puntualidade e participar no desenvolvemento das actividades 

docentes, amosando un aproveitamento óptimo de todos os contidos curriculares e 

que se desenvolvan nas distintas sesións. 

- Aportar os materiais didácticos necesarios, na medida das posibilidades económicas 

da familia, para o desenvolvemento das actividades docentes. 

- Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades 

do centro. 

- Comunicar e xustificar as faltas de asistencia diante do titor/a. 

- Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e da consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos compañeiros/as á 

educación. 

- Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das 

súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 
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- Respectar a dignidade, a integridade física e psíquica, e a intimidade de todos os 

membros da comunidade educativa 

- Non discriminar ningún membro da comunidade educativa por razóns de nacemento, 

raza, sexo, relixión ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 

- Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

- Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia 

do centro. 

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

- Respectar as pertenzas dos membros da comunidade educativa. 

- Participar, na medida, que o permitan as idades de cada nivel, na vida escolar e 

organización do Centro. 

- Participar nas actividades complementarias como unha actividade docente máis, sendo 

obrigatoria a súa asistencia á clase no caso de non realizalas. 

- Coidar e manter limpos e ordenados os espazos e enseres a utilizar por cada un (mesa, 

cadeiras, encerados…) así como manter a hixiene nos espazos comúns do Centro 

(patios, servizos hixiénicos…) 

- Comunicar ao persoal docente calquera alteración ou problema que poida suceder no 

recinto escolar. 

- Cumprir normas elementais de civismo no transporte escolar e no comedor escolar. 

- Participar nas gardas de limpeza do patio que se poidan organizar no Centro. 

- Aboar os estragos ou avarías que sexan producidos por descoidos, mala intención ou 

neglixencia. 

- Respectar os valados, plantas e árbores do recinto escolar. 

- Non saír do Centro sen permiso 

- Respectar as zonas de xogo. 

- Colaborar cos máis pequenos no cumprimento das normas. 

- Coñecer e cumprir o presente regulamento. 

 

 Asistencia e puntualidade do alumnado. Absentismo 
A asistencia a clase é obrigatoria e o alumnado debe respectar os horarios.  

Non se permitirá o acceso ás aulas de ningunha persoa allea ao centro, unha vez comezadas 

as actividades lectivas. 
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No caso de que se produza unha incorporación dun alumno/a á aula xa iniciado o horario 

lectivo, o titor legal do alumno ou persoa que o acompañe deberá cubrir un modelo 

pertinente no que constará a hora de chegada e o motivo do retraso. 

Se un/unha alumno/a  tivera que ausentarse durante a xornada escolar, o pai/nai ou titor/a 

legal deberá cubrir o modelo pertinente. O conserxe será o encargado de avisar a ese 

alumno/a. 

O profesorado titor levará un rexistro de asistencia e puntualidade do alumnado, que será 

reflectido na aplicación de xestión académica XADE. As faltas, tanto xustificadas como 

inxustificadas, deberán figurar nos boletíns informativos ás familias en cada avaliación. 

Os/as titores/as daqueles alumnos/as que teñan faltas reiteradas de asistencia sen xustificar, 

deberán iniciar el Protocolo de absentismo, sendo escrupulosamente estritos no 

cumprimento dos prazos establecidos. No entanto o/a titor/a deberá convocar, antes de 

superar a porcentaxe establecida no protocolo,  aos responsables legais dos /as alumnos/as. 
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 Normas para elección de delegado 
 

A elección de delegados de clase é a primeira instancia da organización da representación do 

alumnado. 

Os obxectivos destas eleccións  son: 
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 Alentar o compromiso dos alumnos na vida escolar. 

 Sensibilización sobre o papel dos representantes do alumnado 

 Educar para a cidadanía. 

En cada aula hai un neno/a que durante un tempo, a determinar en función das idades dos 

alumnos/as, actuará como encargado/a . 

Os encargados son os representantes dos alumnos dunha aula e son os intermediarios entre 

o grupo da clase e o profesorado, en ningún momento teñen como misión delatar aos 

compañeiros. 

En cada clase, os delegados e os seus suplentes son elixidos por escrutinio uninominal. 

Antes das eleccións o profesor/a titor/a informará sobre as funcións e normas de 

organización  dos delegados/as. 

11. ANPA 

Relacións coa mesma. 
 
A participación das familias na organización do  Centroestá garantida pola participación dos 

seus representantes no Consello Escolar. 

O número de representantes no CE ven marcado pola lexislación vixente. Corresponden 5 

pais/nais , sendo 1 deles designado pola ANPA. 

O funcionamento da Asociación de Nais e Pais de alumnos/as ven regulado no título VI do 

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

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. 

Nas escolas de educación infantil e colexios de educación primaria poderán existir as 

asociación de pais e nais de alumnos/as de acordo coa lexislación vixente. 

DEREITOS: 

a) Elevarlle proposta ao Consello Escolar para a elaboración do proxecto educativo ou ao 

equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual. 

b) Informar ao consello escolar daqueles aspectos da marcha do centro que consideren 

oportuno. 
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c) Informar aos asociados da súa actividade. 

d) Recibir información, a través dos seus representantes no consello escolar, sobre os temas 

tratados nel. 

e) Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 

f) Elaborar propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares 

que, unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 

g) Formular propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares 

que, unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 

h) Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que deles realice o 

consello escolar. 

i) Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, das concrecións 

curriculares e das súas modificacións. 

l) Elaborar propostas para a modificación das normas de organización e funcionamento do 

centro. 

m) Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa. 

n) Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o consello escolar de 

acordo coa lexislación vixente 

ñ)A asociación poderá celebrar reunións nos locais do  centro cando teñan por obxecto os seus 

fins propios e non perturben o desenvolvemento normal das actividades  docentes, con previo 

coñecemento da dirección. 

i)Recibir información sobre os libros de texto e materiais didácticos adoptados polo centro. 

DEBERES: 

- Coñecer e cumprir este documento de Normas de organización, funcionamento e 

convivencia 

- Asistir aos pais/nais ou titores en todo aquilo que se refira a educación dos seus fillos/as. 

- Colaborar nas actividades educativas dos centro. 
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- Promover a participación dos pais/nais dos alumnos/as na xestión do centro. 

- Facilitar a representación e participación dos pais/nais dos alumnos/as no Consello 

escolar do centro. 

- Informar ao Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do Centro que consideren 

oportuno e recibir información por parte do Consello sobre os temas tratados no 

mesmo. 

- Calquera outra que dentro da normativa vixente, lle asignen os respectivos estatutos. 

 Uso das instalacións do centro: existencia de local específico ou non. 
 

A ANPA é o órgano de representación do colectivo das familias que son membros da 

comunidade escolar. O Centro porá a disposición da mesma espazos para  as súas reunións e 

prestará a súa colaboración para o desenvolvemento das actividades programadas pola 

mesma. 

A ANPA dispón de dependencias para o seu uso dentro do Centro. 

Para o uso de dependencias do Centro, incluídas as exteriores, deberán ser solicitadas á 

dirección do Centro, indicando a razón da necesidade, as instalacións solicitadas, o 

calendario  de uso (horas e días), comprometéndose  a deixar as instalacións nas mesmas 

condicións previas ao seu uso. A solicitude poderá ser denegada cando interfira coa 

realización das tarefas docentes. 

O Equipo directivo realizará reunións de coordinación con membros da directiva da ANPA, 

cando menos a principio e a final de curso e no caso de organizar actividades conxuntas. 

 Protocolo protección datos (aptdo 4.7) 
 

A ANPA do Centro ten autonomía e organiza as súas propias actividades, por este motivo as 

propias ANPAS deben recadar os datos necesarios dos seus asociados e teñan os seus 

propios ficheiros, independentes dos ficheiros da Consellería. 

A ANPA facilita a cada familia de nova incorporación ao Centro o seguinte documento para 

ser asignado polo pai e nai ou titores legais.Esta sería a autorización solicitada pola ANPA  

AUTORIZACIÓN DE TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS 

D/Dna, _________________________________________, con D.N.I. Nº 

_______________ de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

Persoais e por medio deste documento, autoriza áANPA ALECRIN do colexio, CEIP O 

FOXO, con NIF G36136596,  con domicilio no Foxo S/Nº Rubín  36686 A Estrada, 
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Pontevedra, España, e presta o seuconsentimento para o tratamento dos seus datos 

persoais, para que poidan ser incorporados aoFicheiro de Datos “Anpa Alecrín Socios”, 

do que é titular a Anpa arriba indicada, e inscrito naAxencia Española de Protección de 

Datos, cuxafinalidade é o envío de información sobre actualidade e actividades da propia 

ANPA. 

ANPA Alecrín garante a confidencialidade dos datos persoais, que non van ser utilizados 

para finalidades distintas ás indicadas. 

Así mesmo, pode exercitar os seusdereitos de acceso, rectificación, cancelación e 

oposición ante a Anpa Alecrín, no enderezo anteriormente indicado, mediante solicitude 

escrita achegando  copia do DNI.  

De todo o cal infórmase no cumprimento do artígo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección dos Datos de Carácter Persoal”. 

 

 A Estrada a …....... de novembro de  …. 

Sinatura e  DNI 

As actividades extraescolares xestionadas pola ANPA non precisan esa autorización pois 

supón un acceso de terceiros a datos de carácter persoal  e a dirección do Centro pode 

facilitalos 

12. FAMILIAS 

 Dereitos e deberes. 
 
No ámbito de aplicación destas normas, entenderemos como familias aquelas persoas 

que ostentan a representación legal do alumnado, polo que, no caso de que esas persoas 

desexen delegar os seus dereitos e/ou deberes noutras deberán autorizar expresamente 

por escrito esta delegación, sen contravir os artigos 216, 217 e 267 do Código Civil entre 

outros. 

DEREITOS: 

- Ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 

- Libre elección de Centro 

- Ser informados sobre o o proceso de aprendizaxe e de integración socioeducativa 

dos seus fillos ou fillas,  así como do rendemento académico dos seus fillos/as. 

- Recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes. 
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- A ser oídos, nos termos previstos polo Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a lei 

4/2011, nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras 

de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos/as ou pupilos/as. 

- A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa 

- Elixir aos seus representantes nos órganos colexiados do centro nos que lles 

corresponda representación. 

- A ser informados ao comezo de curso dos aspectos referidos no presente 

regulamente e de Programación Xeral Anual. 

- Á elección da formación relixiosa ou moral acorde coas súas crenzas ou conviccións, 

sen que desta elección se poda derivar discriminación algunha. 

- A autorizar ou non o uso da imaxe persoal do seu fillo/a, dando así cumprimento ao 

artigo 6º, da lei 15/1999 de protección de datos de carácter persoal. 

- A ser recibidos e informados persoalmente polos titores ou mestres, previa solicitude 

ou segundo o horario establecido. 

- A reclamar contra os resultados da avaliación final no prazo sinalado pola lei e 

segundo as vías establecidas. 

- Ser escoitadas pola dirección do centro cando presenten reclamacións ou suxestións 

consideradas oportunas nos procedementos disciplinarios para a imposición de 

medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia  dentro da lexislación 

vixente. 

- Participar activamente nos órganos colexiados nos que foron elixidas. 

- Ser informadas sobre o procedemento para presentar queixas e inquedanzas e 

recibir resposta ás súas preguntas. 

- Recibir notificacións das accións disciplinarias das que sexan obxecto os seus fillos/as 

e a recorrer, no seu caso, ante o órgano administrativo correspondente e mediante o 

procedemento que se estableza a tal efecto. 

- Poderán existir asociacións de nais e pais de alumnos/as de acordo coa lexislación 

vixente. Unha vez constituídas, poderán desempeñar as funcións establecidas no 

punto 2 do art.105 do Decreto 374/1996 do 17 de outubro. 
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DEBERES :  

- Coñecer, participar e apoiar a evolución do proceso educativo do seu fillo/a, en 

colaboración co profesorado e co resto do persoal do centro. 

- Coñecer as normas establecidas polo centro, respectalas e facelas respectar. 

- Respectar e facer respectar  a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas  

do profesorado no exercicio das súas competencias. 

- Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da Comunidade Educativa. 

- Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias á 

convivencia dos seus fillos/as, así como acudir ao Centro tantas veces como sexa 

necesario 

- Inculcar o valor da educación nos seus fillos/as así como implicarse activamente na 

súa educación. 

- Proporcionar aos seus fillos o material e recursos precisos para a realización das 

tarefas indicadas polo profesorado. 

- Respectar o horario establecido para as reunións cos titores/as. Poden e deben 

visitar aos titores/as e profesores/as dos seus fillos/as cantas veces o crean 

necesario, respectando os horarios establecidos a principio de cada curso escolar ou 

concertando previamente a entrevista. 

- Xustificar as ausencias e autorizar ou non as saídas e actividades fóra do recinto 

escolar dos seus fillos/as. 

- Non interromper o traballo dos profesores/as durante as súas clases con ningún tipo 

de visitas a non ser por causas graves. No caso de que algunha familia necesite 

acceder ao interior do recinto escolar debe comunicalo na conserxería ou nos 

despachos administrativos do Centro. 

- Colaborar no cumprimento dos deberes dos seus fillos/as con respecto ao centro: 

puntualidade, orde, aseo, tarefas escolares… 

- Acudir ao Centro cando se requira a súa presenza. No caso de pais/nais/titores de 

alumnos de Ed. Infantil deben acudir cando os seus fillos non controlen esfínteres. 

- Actualizar os teléfonos e enderezos de contacto. 
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- Comunicar coa maior urxencia ao equipo directivo do centro de calquera alteración 

da saúde do seu fillo/a, tendo en conta que esta comunicación será tratada como 

confidencial. 

- Cumprimentar as solicitudes ou calquera tipo de documento que lles solicite o 

centro. 

- Responsabilizarse dos estragos ou avarías que ocasionen os seus fillos no centro.  

- Usar as dependencias do Centro con autorización previa. 

Coñecer e cumprir as Normas de Organización e Funcionamento do centro.  

 

 Proceso de reclamacións. 
 
Os pais/nais que non estean conformes coas cualificacións asignadas ao seu fillo ao final dun 

curso,  poderán presentar  unha reclamación, baseándose na  inadecuación das probas 

propostas en relación aos obxectivos ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación 

establecidos, conforme ao seguinte protocolo: 

1.- Presentación, no prazo de cinco días, dunha reclamación por escrito perante a dirección 

do Centro na que se explique as razóns nas que se fundamente a solicitude. 

2.-A dirección do centro nomeará unha comisión,  presidida polo Xefe/a de Estudos e 

integrada polo coordinador/a do ciclo e todos os profesores do correspondente equipo de 

avaliación que, no prazo de tres días desde a presentación da reclamación, deberá adoptar a 

correspondente decisión, que será comunicada de inmediato ao reclamante, por escrito. 

No caso de que persista a desconformidade contarán cun prazo de dez días para presentar 

recurso ante o Xefe/a Territorial (Pontevedra) da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, quen, logo do informe do Servizo de Inspección Educativa, resolverá. 

3.-Cando unha reclamación ou recurso sexa estimado,  procederase a rectificar a 

cualificación mediante dilixencia do Secretario/a co visto e prace do Director/a, facendo 

referencia á resolución adoptada 

 Solicitude acceso de información (Lei 1/2016, 18 xaneiro) 
 
Os representantes legais dos alumnos presentarán ante a dirección do centro, por escrito a 

correspondente solicitude de información. 
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As persoas solicitantes non están obrigadas a motivar a súa solicitude. A resolución en que 

se conceda ou denegue o acceso deberá notificarse  á persoa solicitante e aos terceiros 

afectados que así o solicitasen, o antes posible e, como máis tarde, no prazo máximo dun 

mes desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolver.  Transcorrido o 

prazo para resolver sen que se ditase e notificase resolución expresa, entenderase que a 

solicitude foi desestimada.  

 Consideracións particulares sobre os proxenitores non unidos legalmente por vínculo 
matrimonial ou análogo (exemplo da información Pax. 26 protocolo protección datos) 

 

No caso de fillos/as de nais/pais separados, os dous proxenitores terán os mesmos dereitos 

e deberes, sempre que non exista resolución xudicial que indique o contrario. 

No caso de existencia de resolución xudicial o/a proxenitor/a deberá presentar copia 

actualizada da mesma, co obxecto de coñecer o contido que afecte a cada un deles co centro 

escolar. 

É imprescindible coñecer quen ostenta a patria potestade e/ou a garda e custodia. Asemade 

debe coñecerse cales son os períodos de visita doutro proxenitor/a, xa que estes datos 

determinarán a pertinencia ou non da recollida do menor. 

Asemade o/a proxenitor/a que  tendo a patria potestade, non teña a garda e custodia, terá 

dereito a recibir a mesma información que aquel que a sustenta (Circular nº 1/1997 da 

Dirección Xeral de Centros e a Inspección Educativa) para o que se seguirá o seguinte 

protocolo: 

-  Rexistro de entrada da solicitude da persoa que  tendo a patria potestade sobre o /a 

menor, non sustenta a garda  e custodia. 

-Información desta solicitude, con rexistro de saída ao/á proxenitor/a que sustenta a garda e 

custodia con indicacións do seu dereito a facer alegacións razoadas á mesma, no prazo 

establecido e antes de admitir a solicitude presentada. 

-Resolución da dirección do Centro a favor ou en contra da solicitude realizada, segundo 

resultados do punto anterior. 

13. COMUNICACIÓN  E  RELACIÓN  COAS  FAMILIAS 

 Cales serán os canles de comunicación, a natureza desta e a frecuencia.  
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O/A titor/a é o/a responsable da comunicación que se establece entre o equipo docente, o 

alumnado e os representantes legais deste. 

O/A profesor/a titor/a informará a principios de curso de: 

Calendario, horario, horas de titoría, actividades complementarias e extraescolares 

previstas, programas escolares, contido das programacións… 

Durante o curso informará de todo o referente ás actividades docentes, para o que usará 

preferentemente a Axenda Escolar. Os responsables legais do alumnado asinarán estas 

comunicacións como garante da súa recepción e lectura. 

A dirección do centro, directamente ou a través dos/as titores/as, tamén poderá enviar aos 

responsables legais todas aquelas comunicacións que redunden nunha mellora do 

funcionamento do Centro e no desenvolvemento do labor docente. Cando sexa necesario 

enviarase con xustificante de recepción que será devolto ao cento. 

Para a comunicación coas familias empregarase unha plataforma de comunicación , tokapp, 

que permitirá unha comunicación fluída coas mesmas. Asemade por este medio tamén se 

enviarán as autorizacións pertinentes para as saídas do Centro, neste caso as familias deben 

responder á mensaxe recibida. 

Os responsables legais do alumnado facilitarán un ou varios números de teléfono 

actualizados nos que poidan ser localizados. 

Como mínimo establécense as seguintes reunións 

ACCIÓN  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Xornada de portas abertas Finais de curso. Mes de 

xuño 

Equipo Directivo 

ANPA 

Reunión inicial coas familias de nova 

incorporación 

Finais de curso. Mes de 

xuño 

Profesorado de EI 

Equipo Directivo 

Entrevista coas familias do alumnado 

de Educación Infantil 

Antes do comezo do curso. 

Mes de setembro 

Profesorado de 

Educación Infantil 

Reunión inicial coas familias do 

alumnado de Educación Primaria: 

- Organigrama do Centro 

-Normas de funcionamento 

- Criterios, procedementos e 

A principios do mes de 

outubro 

Todo o profesorado 

de Educación 

Primaria 
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instrumentos de avaliación 

- Programacións 

-Outros 

Entrega de Boletíns informativos: 

- Estimulación da linguaxe 

-Técnicas de Estudo 

- Como acceder aos fondos da 

Biblioteca 

A principios de outubro Departamento de 

Orientación. 

Titores 

Responsable da BE 

Reunión con membros da Anpa para 

organizar : 

- Comedor Escolar 

- Plan Madruga 

- Actividades extraescolares 

Durante o mes de setembro Equipo Directivo 

ANPA 

Reunións de titorías Durante todo o curso, os 

mércores de 17.15 a 18.15 

h., sen prexuízo de 

organizalas noutro horario, 

sempre que estean 

acordadas previamente 

co/a titor/a 

Titores e especialistas 

Envío de información ás familias: 

-Axenda escolar 

- Plataforma de comunicación, tokapp 

-Teléfono 

Todo o curso Claustro 

Comunicación coa ANPA: 

- Proporcionar información 

- Coordinar actuacións 

-Organizar celebracións 

-Solicitar colaboración 

Todo o curso Equipo Directivo  

ANPA 

Solicitude de colaboración coas 

familias para  a realización de 

Cando é preciso Claustro 
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actividades: Nadal, Entroido, 

Magosto, Día de Neira Vilas, Proxecto 

do Centro… 

Realización de actividades dirixidas ás 

familias (plan Director, Charlas da 

Axencia Tributaria, Prevención de 

incendios…)  

Todo o curso e segundo 

necesidades e demanda 

Equipo directivo 

Entrega de Boletíns de cualificación 

ao alumnado 

Trimestral Titores 

 

14. COLABORACIÓN  CON  INSTITUCIÓNS  E  ENTIDADES  DO  ENTORNO 

 Concello 
 

A conservación e ornamentación do centro educativo e as súas dependencias serán 

preocupación permanente do consello escolar, claustro de profesores/as, dos 

alumnos/as e das familias. 

As anomalías de funcionamento ou conservación do edificio e das súas 

dependencias, non imputables a persoas determinadas, serán postas en 

coñecemento do consello escolar, a través da dirección, para a súa reparación, dando 

conta á Xefatura Territorial  e á Inspección Técnica cando impidan ou alteren o 

normal funcionamento do centro. 

A reparación de roturas ou avarías (vidros, cañarías, servizos, pechaduras…) 

producidas no exercicio diario das actividades escolares realizaranse por conta do 

Concello, así coma o mantemento en xeral. 

Nas reunións preceptivas do consello Escolar analízanse as necesidades de 

mantemento do edificio escolar e do recinto escolar. As demandas e acordos son 

canalizadas polo Equipo directivo á Concellaría de Educación do concello. 

A estas reunións tamén está convocado un representante do concello que nese caso 

será o /a encargado/a de transmitir a quen competa as suxestións que nesta materia 

xurdan deste órgano colexiado.  
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A representante da ANPA no Consello escolar tamén é a/o encargada/o de transmitir 

os acordos a esa Asociación que poderá tomar as medidas que considere oportunas 

 

  Servizos Sociais  
 

A relación co Departamento de Servizos Sociais  farase a través do Departamento de 

Orientación. 

A principios de curso  propiciase a solicitude de axudas para material escolar para alumnos 

de Educación Infantil e para o comedor escolar, convocadas por este Servizo. 

Puntualmente atenderanse as solicitudes de información e colaboración que demanden 

dende Servizos Sociais. 

 Centro de Saúde 
 

A comunicación canalizarase prioritariamente a través das familias. Estas serán as 

responsables de xustificar as citas médicas, solicitar informes… 

A Xefatura de Estudos e/ou o /a Xefe do Departamento de Orientación realizarán consultas 

puntuais cando a situación familiar, persoal e académica o requira ou se demande 

información dos traballadores do centro de saúde. 

O Colexio colaborará co Centro de Saúde en todas aquelas campañas que este promova e 

que favorezan unha alimentación equilibrada que favoreza a prevención da obesidade 

infantil ou aqueloutras que favorezan en xeral a saúde dos escolares (vacinacións, saúde 

buco dental, …) 

15. COORDINACIÓN  COS  CENTROS  ADSCRITOS 

Este Centro está adscrito ao IES Nº 1 da Estrada. A través do Departamento de Orientación, 

procurarase manter unha coordinación durante todo o curso escolar. 

No período de reserva de praza ( do 1 ao 15 de febreiro) remitirase a documentación 

pertinente, facilitando a cumprimentación das solicitudes. 

Realízanse reunións conxuntas entre os titores e mestres de    6º curso que impartan as 

materias instrumentais e o profesorado dos correspondentes Departamentos do IES nº 1 

para  tratar de fixar os contidos mínimos esixidos para promocionar a Secundaria. 
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A finais de cada curso realízanse xornadas de acollida no IES onde se  recibe ao alumnado de 

6º curso, para mostrarlles as instalacións e falar das normas xerais do Instituto. 

Promóvense reunións cos titores legais deste alumnado que se desenvolven no Colexio para 

tratar de aspectos como normas xerais do Instituto, organigrama, …. 

Asemade no mes de xuño facilítase a cumprimentación da matrícula e daráselle traslado do 

expediente  do alumnado ao novo centro escolar, quedando no Centro unha copia do 

mesmo. 

A documentación que se entrega é a seguinte: 

-Historial académico. O orixinal entrégase á familia  

-Ao IES envíase copia do historial académico máis informe do departamento de orientación 

- No Centro queda o Expediente académico orixinal e copia do historial académico 

 

 

16. COORDINACIÓN  CON  OUTROS  SERVIZOS 

O Centro Escolar debe promover a intervención  das Asociacións que teñan convenio coa 

Consellería de Educación  e que poidan aportar axudas significativas ao alumnado, segundo 

as súas necesidades. 

Solicitarase  a colaboración de todas aquelas asociacións, externas ao Centro, e que poidan 

aportar axudas, suxestións, información…. sobre alumnos comúns,  a  petición do profesor 

titor, a través do Departamento de Orientación. 

Para a intervención destas asociacións dentro do Centro Escolar formalizarase un protocolo 

de intervención desde o Departamento de Orientación onde se recollerán  as pautas de 

actuación que se seguirán. As decisións que se tomen sobre os termos concretos da 

colaboración estableceranse por escrito entre o Director, persoal da Asociación e familia. 

Este protocolo establecerase por un curso académico e asinarase anualmente 
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A colaboración con estas Asociacións non pode supoñer, en ningún caso, alteración do 

horario escolar, das agrupacións dos alumnos, da distribución horaria do profesorado…. En 

resumo, non poden interferir na organización xeral do Centro. 

A nivel curricular, a súa intervención debe ser consensuada co profesor titor. 

A familia do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo implicado, será 

informada desta intervención. 

A colaboración con estas Asociacións será entre o equipo docente e os membros  destas 

asociacións; pero en ningún caso haberá intervención dentro da aula. 

 

17. CRITERIOS  DE  ORGANIZACIÓN  E  SELECCIÓN  DE  ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES 
 

 Actividades extraescolares de corte académico (DEBERES) 

Entenderase como actividades extraescolares as seguintes: busca deinformación, 

investigacións, actividades de tipo creativo, de construción, de reforzo de aprendizaxes e 

similares. 

As tarefas extraescolares deben favorecer: 

 Afianzamento dos novos coñecementos a través do traballo persoal.  

 Crear  hábito de traballo que favoreza a autonomía do alumno e que procure, 

progresivamente, responsabilizar ao alumno do seu proceso de aprendizaxe. 

 Finalizar tarefas comezadas na clase que permitan recuperar  o traballo que, por 

ter distintos ritmos de aprendizaxe, non se puido rematar na aula. 

 Como norma xeral, as actividades extraescolares que se demanden do alumnado 

cumprirán a regra “10 minutos por curso escolar”, de xeito que se procurará que en 

1º curso non superen os 10 min, en 2º curso, os 20 min, ata chegar a 6º curso no que 

non deberán superar os 60 min, como norma xeral.  
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 Tendo en conta que algunhas das actividades que se propoñan ao alumnado poden 

superar esta marxe o profesorado deberá prever que se a tarefa encomendada vai 

superar a regra xeral de “10 minutos por curso”, o prazo de presentación da mesma 

deberá ampliarase proporcionalmente. 

 Deberanse habilitar medios de coordinación para que o profesorado que imparte 

clase nun mesmo grupo coñeza as tarefas extraescolares que se demandan ao 

alumnado por parte do equipo docente, co obxectivo de evitar o exceso de traballo, 

a reiteración e/ou  a excesiva complexidade do conxunto das mesmas 

 Establecer tarefas extraescolares para o axeitado desenvolvemento das 

competencias claves, atendendo aos distintos procesos e ritmos de aprendizaxe, 

tendo en conta o principio de progresividade. 

 Procurar que as tarefas propostas non sexan repetitivas, senón que sexan tarefas 

creativas ou de busca de información. 

 Favorecer a participación e colaboración coas familias, procurando un adecuado 

encaixe na vida das mesmas, de xeito que se facilite a intervención activa na 

aprendizaxe dos seus fillos e fillas e a  conciliación da vida persoal e familiar, con 

respecto aos tempos de lecer do alumnado. 

 Organizar as tarefas escolares ao longo da semana cun calendario onde o encargado 

de clase anotará os traballos extraescolares propostos.  Este calendario estará 

exposto no taboleiro da clase. 

 Anotar nas axendas persoais  as tarefas extraescolares propostas , que sirvan de 

comunicación entre os mestres e as familias e . 

 Desde as titorías velarase polo cumprimento destes criterios. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares 

Seguindo o Decreto 374/1996  do 17 de outubro, establecemos en primeiro lugar a 

definición de actividades complementarias e extraescolares: 
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Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co 

alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter 

diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na 

programación xeral anual, aprobada polo consello escolar, se realizan fóra do horario lectivo. 

A participación nelas será voluntaria. 

Tendo presente así as características esenciais das devanditas actividades establecemos a 

continuación, os obxectivos principais que como centro consideramos deben cumprir as 

nosas actividades: 

a) Complementar o currículo das diferentes áreas. 

b) Incidir na medida do posible nos temas transversais. 

c) Fomentar actitudes culturais no alumnado contribuíndo deste xeito ao seu 

desenvolvemento. 

d) Desenvolver habilidades sociais adecuadas nos nosos alumnos/alumnas. 

e) Crear hábitos de participación. 

 Organización 
En canto a organización destas actividades de xeito resumido podemos dicir que se realiza 

do seguinte xeito: 

- A programación Xeral Anual, que é aprobada polo consello escolar, recollerá a planificación 

das actividades complementarias e extraescolares previstas ao longo do curso escolar. 

- As actividades serán promovidas, coordinadas e organizadas polo equipo de “Actividades 

complementarias e extraescolares” previa consulta cos equipos de ciclo (é preciso coñecer a 

opinión, interese… dos titores/as das diferentes aulas para poder ofrecer actividades 

axeitadas ás necesidades concretas de cada clase). 

- Realizarase como mínimo unha reunión trimestral e unha reunión final para levar a cabo a 

coordinación das saídas, conmemoracións, celebracións… que son distribuídas por ciclos e 

trimestres para unha mellor organización por parte de todo o profesorado (é precisa unha 

previsión o máis realista posible para o bo funcionamento do proceso de ensino-

aprendizaxe). 
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- As funcións que polo tanto deberá cumprir o xefe/a do equipo de actividades 

complementarias e extraescolares en colaboración co resto dos membros (un ou dous 

mestres/as pertencentes a cada ciclo) serán: 

a) Elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán en conta as 

propostas dos equipos de ciclo, dos pais/nais e as orientacións do claustro e comisión 

de coordinación pedagóxica. 

b) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, 

momento e lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación 

do alumnado. 

c) No mes de setembro debe achegar a programación de actividades 

complementarias. 

c) Proporcionar ao alumnado e ás familias a información relativa ás actividades do 

equipo. 

d) Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en colaboración co 

claustro, a comisión de coordinación pedagóxica, os equipos de ciclo e a asociación 

de pais/nais. 

e) Coordinar a organización dos intercambios escolares e calquera tipo de viaxes que 

se realicen cos alumnos/as. 

f) Distribuír os recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de 

achegas de institucións, asociacións ou do propio centro, logo de aprobación polo 

consello escolar. 

g) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que 

se incluirá na memoria de centro. 

h) Presentar propostas ao equipo directivo para a realización e intercambio de 

actividades cos centros do seu contorno. 

Finalmente cómpre determinar que debido a variedade de actividades que poden ser 

realizadas ao longo do curso escolar tanto dentro como fóra da nosa escola é necesario 

establecer unha serie de normas: 

- Todas as actividades deberán ser autorizadas polos pais/nais ou   representantes 

legais dos alumnos/as. 
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- Toda actividade realizada fóra da localidade deberá ser aprobada na Programación 

Xeral Anual.  

- Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente na 

proporción dun profesor/a por cada vinte alumnos/as. 

- No caso de alumnado con condutas contrarias ás normas de convivencia, o 

profesorado responsable, analizará caso por caso a idoneidade ou non da súa  

participación  nas mesmas, previa comunicación do titor/a á familia. 

 

 Aprobación das actividades 
 

Corresponde ao Consello Escolar e deberán incluírse na PXA 

Deberá ser tamén aprobada polo consello Escolar calquera outra actividade que por se ter 

formulado con posterioridade, non se teña recollida na PXA. 

Non entanto, a dirección do Centro poderá aprobar aquelas actividades que teñan unha 

duración non superior a 1 día. Para isto será preciso que sexan presentadas coa antelación e 

información suficiente , A Dirección do Centro dará conta desta aprobación ao Consello 

Escolar. 

 Autorización familiar 
 

Pedirase autorización aos responsables legais para todas aquelas actividades que se realicen 

fóra do centro e/ou da xornada lectiva. Empregarase a aplicación tokapp, coa opción de 

resposta; dese xeito cada familia debe expresar  si autoriza ou non autoriza.Cada titor/a  

será o responsable de controlar as respostas recibidas e polo tanto as autorizacións 

pertinentes. Asemade tamén se encargará de recoller as achegas económicas que houbese 

que facer para cada actividade, que entregará á Secretaría do Centro.  

 Voluntariedade 
A participación nas actividades complementarias é obrigatoria, pois complementan o 

desenvolvemento curricular. Cando se requira achega económica para o seu 

desenvolvemento, o Centro procurará que non sexa impedimento para a asistencia dalgún 

alumno que se vexa afectado por esta circunstancia, estudándose  cada caso para logar unha 

solución que  non impida ao/á alumno/a realizala. 
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A non asistencia ás citadas saídas ou viaxes culturais deberá ser plenamente xustificada e 

nese caso os alumnos/as terán que asistir á clase, sendo asistido poloprofesorado de garda 

ou polo que lle imparte clase e non acompaña á actividade. 

 

 Participación e exclusion 
 

O profesorado deberá acompañar ao alumnado co que tivese clase no momento no que se 

desenvolve a actividade dentro do centro e afecte a todo o grupo. O profesorado que nese 

momento non teña docencia fará labores de apoio segundo dispoña a Xefatura de Estudos 

tendo en conta o tipo de actividade de que se trate. 

O alumnado ten dereito a participar nas actividades que se realicen fóra do centro, agás nos 

seguintes casos: 

a. Cando o/a alumno/a teña sido/a sancionado/a coa privación de participar nas actividades 

por conduta contraria ás normas de convivencia. 

b.Cando por ter acreditada unha conduta disruptiva, incívica ou irrespectuosa, o profesorado 

lle denegue a súa participación. Neste caso, o profesorado deberá informar aos responsables 

legais do/a menor coa suficiente antelación. Cando esta conduta teña lugar no momento do 

comezo da actividade, comunicarase con carácter de urxencia á Dirección que disporá o que 

proceda para a atención deste alumnado no centro. 

 Viaxes de fin de curso, viaxescunhaduración superior a 24 horas… 
 

Coa consideración de actividades extraescolares, deberán estar incluídos na PXA. 

O número de participantes non será inferior ao 50% do total do alumnado ao que vai 

dirixido. 

O número de profesores acompañantes decidirase en función do número de alumnos/as, 

das características da viaxe e das necesidades de servizo no centro. 

Deberá ser preferentemente , profesorado que imparte docencia ao grupo ou  que coñeza 

ao alumnado ao que vai dirixida a viaxe. 

 

 Participación de persoas alleas ao Centro en actividades complementarias  ou 
extraescolares 
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A actividade debe ser previamente solicitada e autorizada pola Dirección do Centro. 

As persoas alleas que participen nesta actividade deberán actuar sempre en presenza e 

baixo a supervisión e responsabilidade do profesorado correspondente, ou de quen delegue 

a Dirección do Centro. 

 Actividades extraescolares organizadas pola ANPA, Concello, etc. 
 

Todas as normas sobre uso de espazos e recursos presentes nestas Normas serán de 

obrigado cumprimento durante a realización destas actividades. 

Os responsables legais do alumnado ou persoas autorizadas, permanecerán  con este ata 

que o/a monitor/a proceda a recoller aos participantes na súa actividade, no acceso indicado 

( a definir cada curso escolar). Ao remate da mesmas será o /a monitor/a quen entregue ao 

alumnado ao adulto autorizado, no mesmo lugar. Non se permitirá a deambulación polas 

instalacións do Centro. 

O alumnado NON ten permitido acceder a ningunha outra de pendencia do Centro máis que 

aquela na que se estea desenvolvendo a actividadena que participa e aos aseos máis 

próximos. 

Non está permitido utilizar o material das aulas nin dos/as alumnos/as escolarizados/as 

nelas. As aulas deben quedar recollidas despois do seu uso. No caso de precisarse algún 

recurso do centro terá que ser solicitado á dirección e contar coa aprobación do uso. 

É responsabilidade do/a monitor/a facer cumprir ao alumnado estas normas. 

O profesorado de garda representa ao centro e velará polo cumprimento destas normas; de 

producirse algunha incidencia os/as monitores/as deberán comunicarlla a este profesorado 

e este a Dirección 

18. EQUIPAMENTOS  E  RECURSOS  DO  CENTRO 

 Gastos de funcionamento (aula, ciclo, departamento). 
 
A Consellería achega unha partida de gastos de funcionamento no que están incluídos 

aqueles destinados a adquisición de fondos bibliográficos para a Biblioteca (10%), unha 
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dotación específica para o pago de dietas do profesorado itinerante con base neste 

Centro,... 

Recomenda un gasto en calefacción dun 30% aproximadamente e tampouco se poderá 

destinar máis dun 10% para obras de mantemento do Centro. 

Por participar en distintos proxectos o centro recibe subvencións específicas  que serán 

xustificadas como partidas finalistas. Así se xustifican os ingresos obtidos por participar nos 

seguintes programas: PMBE, Proxecto EDULINGUE, Equipo Dinamización da Lingua Galega, 

Plan Proxecta, Contratos Programa,… 

O importe restante será empregado segundo criterio do Claustro e o Equipo Directivo 

segundo prioridades e baixo pedido realizado a Secretaría do Centro, en función das 

necesidades. 

Os gastos do teléfono son retirados pola Consellería  descontándoos da partida que lle 

corresponde ao Centro, antes do ingreso da dotación asinada. 

 Equipamento.  
 

O Centro dispón dunha serie de recursos con mobilidade ( ordenadores portátiles, tabletas, 

cámaras de fotos, cámara de vídeo, proxectores….) a disposición de todo o profesorado para 

o seu uso docente. Non está permitido o seu uso para fins privados ou persoais. 

Atenderanse as solicitudes po orde de recepción. O/A responsable das mesmas será o/a 

Secretario/a do Centro. 

Sempre  que se use un destes recursos deberá anotarse nunha folla de rexistro que estará 

adisposición do Claustro na Dirección do Centro, na que constará o nome do profesor/a, a 

data do préstamo e a devolución. 

O tempo de utilización será o imprescindible. Transcorrido este devolverase ao seu lugar en 

boas condicións, procurando  sempre que estea listo para o seguinte uso ( baterías cargadas, 

tarxetas de memoria descargada,…) 

No caso de detectarse algunha anomalía, porase en coñecemento do equipo directivo por 

escrito. 

 Material funxible.  
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O profesorado poderá usar todo o material funxible do que dispoña o centro que precise 

para a realización da súa función docente. Este material non  pode ser usado para tarefas 

privadas ou de índole persoal. 

Cando un/unha mestre/a use unha das últimas unidades existentes no centro de calquera 

material, avisará á secretaria por escrito, para a súa reposición. 

Por norma xeral este material é para uso do profesorado, non do alumnado, agás para 

traballos conxuntos do centro. 

Cando o material que se precise sexa de uso individual para cada alumno/a, pediráselle 

como material do curso. En caso de necesidade urxente, poderase dispoñer do que hai no 

centro ata que o/a alumno/a o traia para ser restituído. 

Intentarase utilizar dun curso para outro aquel material que estea en bo estado: carpetas, 

fundas de folios, tapas de encadernación…. 

O material de aula (grampadora, tesoiras, perforadora, regras..) deberá permanecer na aulas 

aínda que o/a profesor/acambie a outra. 

Cando sexa necesario adquirir algún material que non haxa no centro, por regra xeral será 

un membro do equipo directivo o encargado de facelo. Se algún membro do Claustro precisa 

adquirir algún material debe comunicalo á Secretaría do Centro, para ser  adquirido no 

establecemento que se indique e achegar o correspondente xustificante ( tique, factura, 

albarán…) 

 

 

 

 Normas de uso das fotocopiadoras. 
 

Todo o profesorado ten dereito a utilizar os medios de impresión  dispoñibles no centro ( 

fotocopiadora, impresora,…)  para a súa práctica docente. Non está permitido o seu uso para 

fins privados ou persoais. 

Procurarase axustar o número de impresións ao estritamente necesario. 

Por norma xeral será o conserxe o encargado de facer as fotocopias coa finalidade de 

solucionar posibles atascos de papel ou falta de tóner…. 

Agás en casos excepcionais o persoal que estea a realizar funcións administrativas ou de 

dirección non interromperá o seu traballo para facer fotocopias de aula. O/A profesor/a 
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faráas que precise para sa súas clases, procurando non facelo durante as horas de atención 

ao alumnado. 

Sempre que sexa posible imprimiranse as copias en branco e negro. 

Ao principio de cada curso cada titor/a incluirá no listado do material para o alumnado un 

paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gramos para realizar copias. 

O profesor/a que envíe un traballo de impresión a calquera das impresoras, controlará que 

este non queda na “cola de impresión”, cancelando si é preciso. 

 

19. PROCEDEMENTO  PARA  A  APLICACIÓN  E  REVISIÓN  DESTE  

DOCUMENTO 

 
En relación ao seguimento das NOF o equipo directivo arbitrará o procedemento para que 

este documento sexa coñecido por toda a comunidade educativa coa finalidade de que 

realicen unha valoración do mesmo e fagan as súas achegas ou suxestións. Asemade, o 

Equipo directivo, una vez recollidas e estudadas as propostas presentadas polos diferentes 

sectores da comunidade educativa, elaborará una proposta de modificación para a súa 

posterior aprobación. 

Calquera alteración das NOF non motivada pola actualización automática de entrada en 

vigor de nova normativa, deberá ser sometida á aprobación do Consello Escolar. 

O seguimento e avaliación das NOF, realizarase dentro do seo do Consello Escolar e coas 

achegas de toda a comunidade educativa, a través dos seus órganos de participación e das 

propostas de mellora presentadas. 

Nas reunións do profesorado semanais recolleranse todas as achegas que se realicen a este 

documento. 

Periodicamente a comisión de convivencia revisará estas normas co obxecto de analizar a 

operatividade das mesmas e incorporar as propostas de mellora. 

Anualmente realizaranse enquisas sobre normas de funcionamento e convivencia entre o 

alumnado e familias. Os seus resultados serán analizados e valorados  e teranse en conta 

para realizar propostas de mellora  a este plan. 
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Unha vez aprobadas estas Normas e as súas modificacións, polo Consello Escolar, serán 

incorporadas ao Proxecto Educativo do Centro e enviadas á Inspección. 

As presentes normas entrarán en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo Consello 

Escolar. 

Será de obrigado cumprimento para todos o membros da Comunidade Educativa. 

Veranse modificadas no momento que varíe a lexislación vixente na que se basea, ou ben a 

administración elabore novas normas que impliquen completar ou modificar o aquí 

recadado. 

Tamén procederá unha revisión e, no seu caso unha modificación, cando se observe algunha 

circunstancia que non estea recollida nel ou non se atope suficientemente clara. 

Estas modificacións faranse preferentemente, ao final do curso para que entren en vigor a 

partires do comezo do curso seguinte, agás nos casos que  se considere urxente a 

modificación. 

O Equipo Directivo e o Claustro invitarán ao resto da comunidade educativa a que realice as 

propostas de mellora que considere oportunas, axudando, de ser o caso, ao seu alumnado 

nesta tarefa. 

Calquera membro da comunidade educativa poderá facer propostas de mellora, 

respectando a lexislación vixente. Estas propostas deberán: 

- Presentarse por escrito dirixidas á presidencia do Consello Escolar. 

- Argumentar a necesidade de adoptalas, indicando se é unha ampliación das normas, 

unha eliminación ou unha corrección/nova redacción. 

 

 

20. MEDIDAS  PARA  A  DIFUSIÓN  DESTAS  NORMAS    
 

Este documento foi elaborado e consensuado por todo o persoal docente. Será incluído no 

Proxecto Educativo do Centro. 
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O Equipo directivo e o Claustro garantirá a difusión destas normas a través  de: 

Consello Escolar 

Titorías de pais e nais   

Páxina web do Centro.  

Elaboraranse trípticos informativos a principios de curso para dar a coñecer estas Normas. 

Entre o profesorado do Centro a canle de difusión das NOF será a través do correo 

corporativo. 

A difusión deste documento realizarase nos seguintes momentos: 

No momento da entrada en vigor. 

A principios de curso e cando se desenvolvan as primeiras reunións preceptivas cos pais/nais 

dos alumnos, incluirase  a información as familias deste documento. Darase unha visión 

global do mesmo dada a importancia do seu coñecemento  para todas as familias e 

informarase das canles de acceso ao mesmo. 

Ao longo do curso nas reunións que se vaian realizando. 

Cando se realicen revisións (ampliacións, correccións…) 

O equipo directivo informará do contido destas normas ao persoal do centro (docente e non 

docente).  

 


