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1. INFORMACIÓN  XERAL  DO  CENTRO 
 

 

A) PERSOAL  DO  CENTRO 

 

O noso centro dispón de 6 unidades de E. Infantil e 12 unidades de E. Primaria. A ratio 

de cada un das aulas é elevada, sobre todo nos cursos máis baixos chegando a acadar 

nalgún dos cursos os 25 alumnos fixados pola lei. O número total de alumnos aprox. é 

duns 360. 

 

No centro, ademáis dos correspondentes titores temos: 

 3 especialistas en lingua estranxeira (inglés) 

 Unha especialista en lingua estranxeira (francés) (Ademais é titora) 

 Un especialista en E. Musical 

 2  Especialistas en E. Física (un é o director) 

 2 Profesoras de E. Relixiosa. 

 Departamento de orientación  

 Orientadora 

 2 profesores/as Pedagoxía Terapeútica 

 1 Profesor/a de Audición e Linguaxe 

 

O equipo directivo está formado por: 

Director: J. Luís Docampo Amoedo (Especialista en E. Física) 

Xefa de Estudios : Mª José Piñeiro Abeledo  

Secretaria: Mª Isabel Cajide Pedreira  

 

Ademais de todo este persoal docente dispoñemos de dous conserxes, unha 

administrativa e persoal de limpeza do centro (persoal laboral da Xunta) 

 

Cada ano entregaráselle a todo o profesorado un cadro coa distribución das distintas 

titorías, coordinacións, especialistas......... 
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B) HORARIOS 

 A horario escolar é de xornada única de 9 a 14 horas. 

 O centro dispón de servicio de comedor cun Catering. Este servicio é xestionado 

pola A.N.P.A.. O horario de comedor é de 14 h a 16,00 h. 

 O colexio ten servicio de autobuses cun contrato privado que establecen os pais. O 

autobús cubre as zonas da estrada de Castela, rúa Nova de Caranza e Caranza. 

 As actividades extraescolares están organizadas pola A.N.P.A. O seu horario é de 

16,00 a 18,00 h. de luns a xoves. 

 O profesorado ten que estar no centro, ademais da totalidade das horas lectivas, 

tódolos martes de 16,00 a 19,00 h. Ademais terá que vir outro día de 16,00 a 18,00 h. 

quincenalmente. Ese día fixarase no mes de setembro. 

 O profesorado ten que coidar os tempos de lecer (recreos). Ten que haber un 

profesor por cada grupo de 25 alumnos de E. Infantil e  por cada 50 de Primaria. 

Fixaránse zoas do patio para cada un dos profesores. As quendas de recreo temén se 

fixarán no mes de setembro de cada curso e entregaráselles a cada un dos profesores. 

 Os profesores que non cubran as 25 h lectivas coas súas clases, cubrirán as súas 

horas con: 

a) Coordinacións 

b) Encargados de: audiovisuais, actividades extraescolares, biblioteca e 

laboratorio. 

c) Normalización Lingüística. 

d) Substitucións de faltas de asistencia do profesorado 

e) Apoios (sobre todo a 3 anos) 

 

 Ao principio de curso farase un claustro para asignar as correspondentes titorías, os 

encargados, coordinacións...... A xefa de estudios elaborará os horarios (clases, gardas, 

substitucións, recreos.....) sempre buscando o consenso de todo o profesorado. Os 

horarios serán entregados ó profesorado antes do comezo das clases, así como as 

correspondentes listas de cada unha das titorías. 
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C)  ORDE  NO  CENTRO 

 

 Os alumnos antes de entrar no centro formarán as súas correspondentes filas do 

seguinte xeito: 

a) E. Infantil: diante do seu edificio. 

b) 1º Ciclo de E. Primaria: diante da porta principal 

c) 2º Ciclo de E. Primaria: na parte de atrás do edificio, ó lado dereito 

d) 3º Ciclo de E. Prmaria: na parte de atrás do edificio, ó lado esquerdo. 

 O alumnado esperará nas filas a que o profesor/a que lles teña que impartir clase a 

continuación lles mande entrar. Se por un imprevisto un profesor non estivese, 

encargariase o compañeiro de mandar entrar a fila ou no seu defecto a xefa de estudios. 

 A entrada realizarase de forma ordenada, sen carreiras, sen gritos e sen empuxar. 

 Tódolos profesores procuraremos que durante os cambios de clase haxa orde nos 

corredores (sen carreiras, sen gritar....). Durante os cambios de clase os alumnos non 

poden ir ó servicio sen a previa autorización do profesor que imparta clase na seguinte 

hora. 

 Os profesores especialistas (Música, E. Física) que imparten as súas clases fóra da aula 

da titoría, serán os encargados de ir buscar ós rapaces controlando a orde de entradas e 

subidas ás correspondentes aulas. 

 As saídas realizaranse do mesmo xeito de forma ordenada.  

 Os alumnos de transporte sairán 5 minutos antes. Os alumnos/as de E. Infantil 

serán conducidos pola coidadora ata o autobús. 

 O profesor que esté impartindo clase a última hora controlará a saída dos seus 

alumnos/as. Os alumnos de E. Infantil serán entregados ós seus pais diante da 

porta de E. Infantil. Os alumnos de 1º Ciclo de E. Primaria sairán pola porta 

lateral e os de 2º e 3º ciclo pola traseira ou delanteira. 

 

 Todo o referente ás faltas de disciplina do alumnado está recollido no R.R.I. que se 

adxunta. Se hai problemas de disciplina, en ningún caso pódese votar un alumno da 

clase senón que será levado á xefatura de estudios ou a dirección para despois tomar as 

medidas axeitadas. 
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D) DOTACIÓN E OFERTAS DO CENTRO. 

 

 O colexio dispón dun departamento de orientación que está ó servicio da 

toda a comunidade educativa (pais, nais, profesorado, alumnado...) 

1. Os profesores, entendendo as súas accións dentro do marco da acción 

titorial, realizarán un proceso de ensino que permita a prevención, 

detección e reaxuste, se cómpre, da súa programación. 

2. No caso de que as dificultadas do alumno persistan, deberá solicitar a 

intervención do Departamento de Orientación, cubrindo a folla de datos 

que o mesmo lle aporta. 

3. O Departamento de Orientación realizará unha avaliación das 

necesidades e capacidades do alumno, elaborando, se é o caso, un 

informe de avaliación psicopedagóxica, segundo o establecido na Orde 

do 31 de outubro de 1996. 

4. Unha vez establecido qué alumnos/as necesitan apoios, o xefe de 

estudios, oidas as propostas feitas polo xefe de departamento, establecerá 

o horario de atención ó alumnado con NEE, así como as distintas 

modalidades de apoio segundo os seguintes criterios: 

 Priorizarase a atención temperá en E. Infantil, dado que 

agradeceremos todos que, canto antes, se poña solución ós 

problemas detectados. 

 Atenderemos aqueles alumnos que teñan un informe 

psicopedagóxico feito e os que presenten maiores dificultades 

segundo dito informe. 

 Terá prioridade o alumnado con ACI 
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 O centro dispón de: 

a) Aula de Psicomotricidade (de uso preferente para E. Infantil) 

b) Biblioteca: O profesor titor será o encargado de levar ós seus 

alumnos/as á biblioteca. Fixarase un horario ó principio de curso que 

será exposto na porta. 

c) Audiovisuais: Establecerase un horario a principio de cada curso que 

estará colocado na porta. 

d) Informática: No curso 02-03 comezará a funcionar a aula de 

informática. Establecerase unha persoa encargada e segundo a 

disponibilidade horaria do profesorado fixaranse os niveis que acudirán 

á aula e o horario da mesma. 

 

 Na actualidade, o centro está a participar nun proxecto: 

a) Proxecto de anticipación á primeira lingua estranxeira (inglés): Os 

alumnos/as de E. Infantil. 

 

 O centro dispón dun servicio de comedor no horario de 14:00 – 16:00. 

a) O Servicio de comedor lévao unha empresa de catering e está  

xestionado pola APA mediante un convenio asinado polo concello. 

b) Os rapaces poden quedar xantar en días fixos ou esporadicamente.  

c) Cada día deberán anotarse nunha folla que hai colocada na porta da súa 

clase.  

d) Para efectua-lo pago hai uns bonos de varias comidas ou poden pagar 

directamente na APA o día que queden no comedor.   

e) O coidado do servicio do comedor está a cargo dunha coidadora 

contratada polo concello. 
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D) NORMALIZACIÓN  LINGÜÍSTICA: 

 De acordo coa lei de Normalización lingüística, a ensinanza da nosa lingua galega no 

centro queda fixada de seguinte maneira: 

a) Os alumnos de E. Infantil e 1º Ciclo de E. Primaria recibirán a maior 

parte das ensinanzas na súa lingua materna, é dicir, en lingua castelá, 

sen perxuizo de ir introducindo cada vez máis o uso da lingua galega. 

b) En 1º ciclo de E. Primaria, ademais da impartición da área de lingua 

galega, os alumnos recibirán as clases de coñecemento do medio e 

matemáticas nesa lingua. 
 

c) No 2º e 3º ciclo de E. Primaria, ademais do coñecemento do medio, 

recibirán en lingua galega Educación Física e Matemáticas. 

 

 

E) SAÍDAS E EXCURSIÓNS 

 

 Cada nivel ou ciclo, fixará a principio de curso unhas saídas sempre baixo a 

coordinación do departamento de actividades extraescolares para evitar a repetición 

dalgunhas saídas co mesmo grupo de alumnos. 

 En cada saída, o coordinador ou un profesor responsable (se vai só un nivel) cubrirá un 

acta da saída ou actividade complementaria para que quede constancia dos alumnos 

participantes, profesorado, lugar, data........ Colocarase nun tablón em secretaría. 

 En cada saída deberá acompañar polo menos un profesor responsable por cada grupo 

de 20 alumnos. En ningún caso irá un só profesor aínda que o grupo de alumnos sexa 

reducido. A data comunicarase á xefatura de estudios para poder xestionar o profesorado 

acompañante en cada un dos casos. 

 Os gastos das excursións do alumnado deberán aboalas as familias. Cada ano a APA 

dá unhas aportacións económicas para as excursións dos seus socios. 

 Para os gastos do profesorado das excursións establécense as seguintes dietas: 

 Día completo con comida xa pagada: 9 euros 

 Día completo sen comida pagada: 15 euros 
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F) FALTAS  DE  ASISTENCIA: 

a) Do profesorado:  

A solicitude dunha falta de asistencia farase en xefatura de estudios cubrindo o 

impreso correspondente. Despois da falta hai que entregar a xustificación tamén en 

xefatura. A principio de cada mes poñerase o parte de faltas de asistencia no 

taboleiro da sa de profesores, por se hai algunha modificación que facer, e despois 

enviarase unha copia á Inspección. 

A concesión de permisos, licencias ou excendecias axustarase á lexislación 

vixente. 

b) Do alumnado: 

É responsabilidade do profesor titor o control das faltas de asistencia dos 

alumnos da súa titoría. Para facilitar o control desas faltas entregarase a cada 

profesor unhas listas mensuais para controlar as faltas do alumnado. 

Cando haxa ausencias inxustificadas reiterativas dun determinado alumno/a o 

profesor titor poñerao en coñecemento do Equipo Directivo para tomar as medidas 

oportunas. 

 

WEB DO CENTRO 

 
O centro dispón dunha páxina web onde pódese atopar todo tipo de información: 

lexislación, documentos, horários, actividades... 

 

 

 

http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal/ 

 

 
 

http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal/

