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   INTRODUCCIÓN

O  presente  documento  Interno  está  constituído  por  un  conxunto  de 

normas  básicas  fundamentais  no  marco  dos  principios  proclamados  pola 

Constitución  Española,  Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia  e  demais 

disposicións legais vixentes en materia educativa.

     O  obxectivo  que  persegue  este  Regulamento  de  Organización  e 
Funcionamento (de agora en adiante ROF) é o de acadar, coa colaboración 

de tódolos  sectores  da comunidade educativa,  un  marco de convivencia  e 

autorresponsabilidade que evite a adopción de medidas disciplinarias. En todo 

caso,  cando  estas  se  apliquen,  as  correccións  deberán  ter  un  carácter 

educativo,  e  contribuír  ó  proceso  xeral  de  formación  e  recuperación  do 

alumnado, e seguir tanto o espíritu como a liña de acción que marca a Lei de 

Convivencia, e demais normativa. 

    As normas de convivencia do centro,  regulando os dereitos e deberes 

dos/as  alumnos/as  e  demais  membros  da  comunidade  educativa,  buscan 

propiciar  un  clima  de  responsabilidade,  de  traballo  e  esforzo,  así  como  o 

respecto mutuo que permita que todos eles obteñan os mellores resultados do 

proceso educativo e adquiran os hábitos e actitudes recollidos na Lexislación 

en vigor do Sistema Educativo e demais lexislación. 

           
 Ámbito de aplicación do ROF. 

O  contido  do  presente  Regulamento  será  de  aplicación  a  tódolos 

membros da comunidade escolar (profesorado, alumnado, pais, nais e persoal 

non docente) do CEIP Manuel Respino e cantas persoas ou institucións alleas 

utilicen as súas instalacións e servizos. 

O Regulamento aplicarase en tódalas actuacións que teñan lugar no 

recinto escolar ou fóra del  no curso de tódalas actividades, académicas ou 

non, propias do centro. 
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Tamén  están  suxeitos  ao  disposto  neste  Regulamento  os  actos 

producidos fóra  da vida  escolar  (motivados directamente ou indirectamente 

relacionados con ela) cando sexan producidos por un membro da comunidade 

educativa e afecten a outros membros desta. 

As  disposicións,  instrucións  e  medidas  que  adopten  as  diferentes 

instancias  do  Centro  dentro da  súa  competencia  axustaranse  ao  disposto 

neste  Regulamento.  O  descoñecemento do  mesmo  non  exime  do  seu 

cumprimento.

 

Procedemento de reforma. 

Calquera modificación ou reforma do presente Regulamento debe ser 

aprobada polo Consello Escolar. De calquera reforma aprobada darase conta 

a toda a Comunidade Educativa. 

1. Normativa. Principios xerais.

- Dereitos e deberes do alumnado.

           Son dereitos e deberes do alumnado os que se establecen neste artigo 

e no resto das normas vixentes, considerando que:

1.  Tódolos/as  alumnos/as  teñen  os  mesmos dereitos  e  deberes,  sen  máis 

distinción que as derivadas da súa idade e do nivel que estean cursando.

2. Tódolos/as alumnos/as teñen o dereito e o deber de coñecer a Constitución 

Española e o respectivo Estatuto de Autonomía, co fin de formarse nos valores 

e  principios  recoñecidos  neles  e  nos  tratados  e  Acordos  Internacionais  de 

Dereitos Humanos ratificados por España.

3.  Tódolos/as  alumnos/as  teñen dereito  a  que  a  súa  dedicación  e  esforzo 

sexan  valorados  e  recoñecidos  con  obxectividade,  e  a  recibir  orientación 

educativa e profesional.
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1. Dereitos dos/as alumnos/as:

a)  A recibir  unha  formación  integral  e  coeducativa  que  contribúa  ao  pleno 

desenvolvemento  da  súa  personalidade  nun  ambiente  educativo  de 

convivencia, liberdade e respecto mutuo.

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

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

contra as situacións de acoso escolar.

d) A que o seu rendemento sexa avaliado con plena obxectividade.

e)  A recibir  orientación  escolar  para  conseguir  o  máximo desenvolvemento 

persoal e social, segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses.

f) A que se lle respete a súa liberdade de conciencia, conviccións relixiosas, 

morais  ou  ideolóxicas,  así  como a  súa intimidade no que respecta  a tales 

crenzas.

g)  A ser  educados  fomentando  a  súa  capacidade e  actitude  crítica,  a  súa 

capacidade de comprensión e elección en liberdade, a súa tolerancia e a súa 

convivencia democrática.

h) Á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de tódolos membros da 

comunidade educativa e o respecto aos principios constitucionais.

i) A participar  na  confección  das  normas  de  convivencia  e  na  resolución 

pacífica  de  conflictos  (  Normas  de  aula,  programas  de  mediación, 

acompañamento escolar...).

2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado:

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

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

compañeiros ou compañeiras á educación. 
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b)  Respectar  a  dignidade  e  as  funcións  e  orientacións  do  profesorado  no 

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa 

do centro.

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

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

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.

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

docente.

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

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

convivencia dos seus respectivos centros docentes.

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

aprendizaxe.

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

i)  Os/as alumnos/as non poden fumar,  consumir alcohol  (ou calquera outra 

sustancia perigosa para a saúde) no recinto escolar nin en calquera actividade 

relacionada co ámbito educativo.

j) Aos alumnos/as non lles está permitido abandonar a aula en ausencia do 

profesorado, nin no cambio de clase. Así como tampouco poden saír do recinto 

do centro, en horario escolar, se non é acompañado por un profesor/a ou algún 

responsable autorizado.

k) Os/as alumnos/as deberán abandonar a aula de clase nas horas de recreo. 

Non se poderá ir á aula nin quedar nos corredores do centro mentres duren os 

recreos agás que permanezcan cun profesor/a.

l)  O alumnado deberá ser  coñecedor de que está prohibido o emprego no 

centro de teléfonos móbiles ou calquer outro aparello electrónico. Asemade, 

lémbrase que está prohibido traer xogos ou obxectos persoais que non sexan 

precisos para o uso didáctico-pedagóxico na aula. No caso, circunstancial, que 
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se producira a localización dalgún dos obxectos citados poderase proceder a 

súa requisación e posterios entrega aos responsables legais do/a alumno/a 

afectado/a.

ll)  A indumentaria  do  alumnado  que  se  use  para  vir  ao  colexio  debe  ser 

cómoda, apropiada para a tarefa a realizar e ás formalidades dun ambiente 

escolar axeitado. 

            - Dereitos e deberes das familias.

1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus 

fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes  dereitos de 

convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas 

de educación:

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa.

b)  A  estar  informados  sobre  o  progreso  da  aprendizaxe  e  integración 

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

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

centros docentes.

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 

centros docentes.

d)  A  ser  oídos,  nos  termos  previstos  por  esta  lei,  nos  procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias 

á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

e) Colaborar, como primeiros educadores, na educación integral dos seus fillos 

e fillas.

f) Participar activamente nas actividades do centro a través dos organismos e 

mecanismos que a lei establece.
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g)  Formular  suxestións,  queixas ou peticións que consideren oportunas ao 

Equipo Directivo e ao profesorado do centro nas horas de visita establecidas.

h) Dereito de elexir ou ser elexido representante nos órganos de goberno do 

centro e a participar activamente nos mesmos.

i)  Participar  na  elaboración,  desenvolvemento  e  modificación  do  NOF  nos 

termos que a lei estableza.

j) Recibir información puntual en caso de non asistencia a clase dos fillos/as, 

pupilos ou pupilas.

k)  Promover  e  organizar  actividades  complementarias  e  extraescolares  en 

colaboración con outros sectores da comunidade escolar.

l) A que reciban os seus fillo/as unha educación de calidade.

2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou 

fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes:

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

colaboración co profesorado e cos centros docentes.

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

facelas  respectar,  así  como respectar  e  facer  respectar  a  autoridade  e  as 

indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas 

competencias.

c)  Fomentar  o  respecto  polos  restantes  compoñentes  da  comunidade 

educativa.

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

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

pupilas.
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e) Contribuir ao crecemento persoal dos seus fillos/as a través da educación 

en valores e o desenvolvemento de normas de respeto e solidariedade co fin 

de conseguir unha convivencia en harmonía entre os membros da comunidade 

educativa.

f) Procurar a asistencia e puntualidade dos seus fillos/as ao Centro. Así como 

aterse á normativa estipulada ao respeto polo mesmo.

g)  Xustificar  debidamente  as  faltas  de  asistencia  e  puntualidade  que  se 

produzcan.

h)  Conceder  o  debido  valor  aos  resultados  da  avaliación  continua  que 

periodicamente reciban, estimulando e supervisando para que os seus fillos/as 

leven a cabo as actividades que se lles encomenden.

i) Acudir ao Centro cando sexa requerido pola Dirección, titor/a, orientador/a ou 

calquera outro membro do profesorado do seu fillo/a.

j)  Os  pais/nais/titores  accederán ao  centro  na  zona administrativa.  Non  se 

permite o acceso dos pais/nais ás aulas.

k) Para non entorpecer a circulación dos alumnos ás horas de entrada e saída, 

non se permite  a permanencia dos pais/nais/titores no vestíbulo do centro. 

Tódolos  profesores  dispoñen  no  seu  horario  de  unha  hora  de  atención  a 

pais/nais/titores na que recibirán a aqueles que o soliciten previamente. Serán 

atendidos nas aulas.

l)  O pai  e  a nai  dun alumno/a do centro ten  dereito  a  ser  informado/a  da 

evolución escolar do seu fillo/a sempre que conserven a patria potestade. Así 

mesmo ten a obriga de asistir  as reunións as que sexan convocados polo 

titor/a e pola dirección do centro.

ll) Non poderá sacar do centro educativo ó seu fillo/a se non ten a custodia do 

mesmo.

m) As parellas da nai ou do pai rexistradas no rexistro autonómico de parellas 

de feito,

teñen dereito a recibir información académica do alumno/a.

n) As familias teñen a obriga de informar ó centro sobre calquera circunstancia 

ou cambio familiar que afecte a custodiado alumno/a.
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Consideracións  particulares  sobre  os  proxenitores  non  unidos 
legalmente por vínculo matrimonial ou análogo 

O pai  ou  a nai  separados ou divorciados que non teñan a garda e 

custodia legal dos seus fillos/as e desexen recibir información sobre o proceso 

de avaliación dos mesmos, deberán solicitala ao centro, dirixíndose por escrito 

á Dirección, escrito que acompañarán cunha copia da sentenza xudicial  de 

separación, divorcio ou nulidade. O centro aterase ao que nela dispoña. Se a 

sentenza  non  inclue  declaración  sobre  o  particular  ,  o  centro  remitirá  a 

información ao proxenitor que non teña encomendada a custodia, sempre que 

non estea privado da patria potestade. O centro non entregará as notas ao 

cónxuxe privado ou excluido de patria potestade , salvo por orde xudicial.

No  suposto  de  que  o  centro  recibise  unha  solicitude  para  facilitar 

información directa ao proxenitor que non teña a garda legal, nos termos e 

circunstancias  que  se  especifican  nos  puntos  anteriores,  o  colexio 

comunicaralle ao pai ou nai  que teña custodia , a pretensión do/a solicitante e 

concederalle  un  prazo  de  5  dias  para  que  poida  formular  alegacións  que 

estime pertinentes.Indicaráselle que pode coñecemento da copia da sentenza 

aportada polo outro/a proxenitor/a para contrastar si é a última ditada , por iso 

a   válida  .Unha vez  que transcorreu o  prazo sen que se  teñan formulado 

alegacións ou cando éstas non aporten ningún elemento que aconselle variar 

o procedemento que para estes casos se establece nas presentes instrucións, 

o centro achegarálle simultanemente ao proxenitor solicitante unha copia de 

cantas  informacións  documentais  se  lle  entreguen  á  persoa  que  teña  a 

custodia do a alumno /a. Así mesmo , o profesor/a titor/a e o outro profesorado 

poderán facilitarlle a información verbal que estimen oportuna. A situación así 

definida  prolongarase  automaticamente  salvo  que  algún  dos  proxenitores 

aportase  novos  elementos  en  relación  con  modificacións  en  canto  á 

potestade , garda ou custodia . Se o documento informativo prevé a devolución 

cun “recibi” do proxenitor ao que vai destinado , éste estará obrigado a cubrilo 

e  garantir  a  súa  devolución  ao  centro.  No  caso  de  que  se  reitere  o 

incumprimento desta formalidade,o centro non estará obrigado a continuar coa 

remisión de ditos documentos informativos.
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Asemade o pai/nai que teña a tutela terá que comunicar por escrito a 

prohibición de que o outro cónxuxe recolla o neno/a , axuntando a resolución 

xudicial necesaria. Tamén sempre que calquera dos titores legais ,que teñan a 

patria potestade en pleno dereito, desexen que algunha outra persoa recolla 

puntual  ou  habitualmente  o  seu  fillo/a  deberá  de  solicitalo  por  escrito  a 

dirección do centro.

( Ver Protocolo de Protección de Datos) 

         - Dereitos e deberes do profesorado.

      Os profesores teñen entre outro os seguintes dereitos:

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

comunidade  educativa  e  pola  sociedade  en  xeral  no  exercicio  das  súas 

funcións.

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no 

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

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado.

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

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

complementarios e extraescolares.

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

f) Á utilización das instalacións, do mobiliario e do material do centro.

g)  Realización  de  actividades  culturais,  deportivas  e  fomento  dun  traballo 

coordinado e en equipo.

h) Participación activa na vida escolar e na organización do centro.

i)  Formular  ante  os  membros  da  comunidade  escolar  do  centro  cantas 

iniciativas, suxestións e reclamacións estimen oportunas, no senso de mellora 

e avance.
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j)  Participar  en  actividades  e  cursos  de  perfeccionamento,  seguindo  os 

requisitos que establece a lexislación vixente.

k)  Asesorar  aos  representantes  no  Consello  Escolar  e  ser  informados 

puntualmente por estes das resolucións tomadas nas reunións deste órgano.

2. Son deberes do profesorado:

a)  Impartir  as  ensinanzas  das  materias  ao  seu  cargo,  dacordo  coas 

programacións didácticas de nivel, utilizando os materiais didácticos axeitados.

b)  Respectar  e  facer  respectar  as  normas  de  convivencia  escolar  e  a 

identidade,  integridade  e  dignidade  persoal  de  todos  os  membros  da 

comunidade educativa.

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

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

complementarios  e  extraescolares,  corrixindo,  cando  lle  corresponda  a 

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

contrario,  poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

centro.

(Ver Guía Protocolo Básico de Actuación)

d)  Colaborar  activamente  na  prevención,  detección  e  erradicación  das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular,  das situacións de acoso 

escolar.( Ver Guía Potocolo Básico de actuación) 

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

aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido 

no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.

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

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 

do alumnado.

  
12



CEIP Manuel Respino. A Rúa- NOF

g) Asumir as titorias dos alumnos/as, para dirixir a súa aprendizaxe e axudalos 

a superar as dificultades que atopen.

h)  Aceptar  os  cargos  e  funcións  que  se  lles  encomenden,  segundo  a 

lexislación vixente.

i) Respetar a integridade física, moral e a dignidade persoal dos alumnos/as.

j) Cooperar e participar na actividade educativa e a orientación, achegando o 

resultado das súas observacións sobre as condicións intelectuais e persoais 

dos alumnos/as.

k)  Participar  nos  traballos  dos  ciclos-niveis,  equipos  e  demáis  órganos  de 

coordinación, colaborando co resto do profesorado.

l) Colaborar na organización de actividades complementarias e extraescolares. 

A participación  do  profesorado  nas  actividades  extraescolares  é  voluntaria. 

Pero estará condicionada ao recollido e aprobado na P.X.A. Para tales efectos.

ll) Asistir ás reunións do claustro, sesións de avaliación, reunións de equipos e 

de ciclos e niveis.

m) Cumprir con regularidade e puntualidade o seu horario, debendo xustificar 

os retrasos e ausencias segundo a regulamentación vixente. Deberán, tamén, 

solicitar coa debida antelación aqueles permisos establecidos na lei e todas 

aquelas ausencias de carácter previsible.

n) Escoitar ao alumnado nas súas obxeccións e suxestións, someténdoas a 

exame. Ser obxectivo na avaliación do rendemento e comportamento escolar 

do alumnado.

ñ) Controlar diariamente as faltas de asistencia dos alumnos/as a cada unha 

das  súas  clases,  segundo  figura  nas  instruccións  do  Protocolo  sobre  o 

absentismo Escolar. (Ver Protocolo de Actuación da Consellería).

o) Atender os procedementos sinalados para a comunicación e correción de 

faltas na súa respectiva competencia.
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p) Recibir e informar aos alumnos/as e aos seus pais/nais/ titores sobre o seu 

rendemento escolar e sobre as súas pautas de conduta no ámbito escolar.

q) Respetar e actuar de acordo co Proxecto Educativo e demais normativa do 

Centro.

r) Coñecer a normativa relativa a súa función.

      Alumnado en fase de prácticas.

         Ademais do previsto na lexislación vixente este Centro quere especificar, 

no que se refire á participación do mesmo na formación de alumnos/as en 

prácticas  das  Facultades  de  Ciencias  da  Educación  e  Formación  do 

Profesorado, que se establecen os seguintes criterios:

1.  Cada  mestre/a  decidirá  libremente  se  desexa  acoller  ou  non 

alumnos/as en prácticas. Así pois,  cada alumno/a de prácticas estará 

adscrito a unha titoría concreta. A axudicación farase de xeito rotatorio 

entre os profesores interesados.

2.  Encargarase  da  avaliación  da  fase/s  de  prácticas  ao  remate  das 

mesmas o profesorado titor/a responsable do alumnado que se atope 

nesta situación. A Xefatura de Estudos colaborará se fose preciso na 

mesma e a Dirección remitirá a documentación aos efectos ao centro ou 

facultade de orixe do alumno/a.

3. O alumnado en prácticas cumprirá o horario lectivo do centro durante 

a súa estancia no mesmo.

4.  Poderá  participar  en  todo  tipo  de  actividades  escolares, 

complementarias e extraescolares contando sempre coa supervisión do 

profesor/a titor/a ou calquera outro/a docente do centro en función da 

actividade desenvolta.
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5. O alumnado en prácticas non será sustituto do profesorado, polo que 

en  ausencia  deste,  os  grupos  deberán  estar  atendidos  polo  persoal 

docente do centro.

6. É importante que o alumnado en prácticas contacte cos alumnos/as 

con n.e.e. (necesidades educativas especiais) pero sempre que traballen 

con eles, dentro ou fóra da aula, farano coa tutela directa do profesor/a 

titor/a ou do profesorado especialista.

 - Persoal laboral/ non docente: conserxe, coidador e cociña.

1.     Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro 

do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle 

os seguintes dereitos:

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

da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das 

súas funcións.

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia 

escolar.

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

2.    Son deberes do persoal de administración e de servizos:

No marco das funcións establecidas pola normativa vixente e convenios 

e regulamentos correspondentes, son deberes do persoal de administración e 

servizos:
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a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que 

se  respecten  as  normas  de  convivencia  escolar  e  a  identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade 

educativa.

 b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 

condutas  contrarias  á  convivencia  e,  en  particular,  das  situacións  de 

acoso escolar.

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

Administración  educativa  das  alteracións  da  convivencia,  gardando 

reserva  e  sixilo  profesional  sobre  a  información  e  as  circunstancias 

persoais e familiares do alumnado.

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas 

co ámbito educativo das que teña coñecemento.

e) Colaborar no bo funcionamento e estado das instalacións dando conta 

dos deterioros e anomalías que poidan atopar.

f) Velar pola seguranza das persoas e das instalacións, non permitindo o 

acceso de persoas alleas ao centro ou non identificadas.

g)  Contribuir  ao  aforro  de  recursos  empregando  adecuadamente  o 

material e evitando o gasto inútil da enerxía e da auga.

h) Apertura e peche das dependencias do Centro. Xestionar o timbre, ou 

sistema alternativo do colexio sinalando as entradas, saídas e recreos. 

Non permitirá  a saída do recinto escolar durante as horas de clase a 

ningún alumno sen autorización do titor/a e sen presenza dos pais, titor 

ou familiar debidamente identificado.

i) Recibir, conservar e distribuir a correspondencia e documentación que 

se lle encomende. Realizar o traslado de material, mobiliario e utensilios 

que se lle encomenden. Prestar servizos adecuados á natureza das súas 

funcións en arquivos, almacéns, fotocopiadoras, etc.
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j)  O secretario/a do centro supervisará, por delegación do director/a, a 

actividade e funcionamento do persoal de administración e servizos.

Organización da participación do persoal non docente.

O persoal de administración e servizos está formado por: un conserxe e 

persoal  de  limpeza  (contratado  polo  Concello),  por  unha  cociñeira,  dúas 

axudantes de cociña e un coidador.

➢ Funcións do persoal de conserxería.

-  Abrir  e  pechar  o  centro  nos  horarios  establecidos  coa  presenza  do 

profesorado de garda de transporte 

-  Acompañar  á  aula  aos  nenos/as  que  chegan  ao  centro  coa  xornada 

comenzada e avisar e recoller aos que necesitan sair antes de que rematen as 

clases.

-  Acender e apagar a caldeira, luces interiores e exteriores. 

-  Facer pequenos arranxos no mantenemento das instalacións do centro. 

-  Comunicar  os  desarranxos  e  mal  estado  dos  bens  móbeis,  material  e 

instalacións do centro que detecten no exercicio das súas funcións. 

-  Controlar  os  puntos  de  acceso  e  entrada  ao  centro  velando,  en  todo 

momento, para que non se introduzan no mesmo persoas alleas, sen permiso 

do Director. O persoal de conserxería identificará, na entrada do centro a toda 

persoa allea ao mesmo.

-  Atender a conserxería proporcionando a primeira información e orientación 

ao público que se dirixa á mesma.

- Tomar os avisos telefónicos, e como norma xeral, non se interromperán as 

actividades lectivas con motivos destes. 

- Realizar os encargos relacionados co servizo dentro e fóra das dependencias 

do centro,  así como a recollida e entrega de escritos e notificacións que o 

equipo directivo lle encomende. 
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-  Proporcionar  o  material  necesario  para  as  clases,  tales  como  papel, 

fotocopias...

-  Velar  polo  mantemento  das  existencias  do  material  de  conserxería, 

comunicando ao Secretario as necesidades de reposición.

-  Custodiar e controlar as chaves das distintas dependencias do centro.

-  Avisar dos cambios de clase mediante o timbre. 

-  Comunicar ao equipo directivo as faltas de disciplina observadas, así como o 

uso incorrecto dos bens móbeis e instalacións do centro. 

- Colocar e retirar dos taboleiros de anuncios e das paredes a información que 

o equipo directivo lle indique. 

- Realizar as tarefas de reprografía que o persoal do centro requira para o 

desenvolvemento  das súas actividades.  Ordenar,  clasificar  e,  no  seu caso, 

grampar ou encadernar as copias. 

-  Realizará  as  labores  necesarias  nas dependencias  do centro  tales  como 

traslado de material, mobiliario,etc. 

➢  Funcións do persoal de limpeza.

-   Realizar a limpeza diaria do centro, reposición de xabón e papel hixiénico 

-  Comunicar  os  desarranxos,  así  como  o  mal  uso  dos  bens  móbeis  e 

instalacións que detecten na prestación dos seus servizos.

-  Procurar  a  ventilación  axeitada  das  dependencias  do  centro  durante  a 

limpeza. 

-  Ao remate do seu labor diario de limpeza aseguraranse do peche de ventás 

e  portas,  baixada  de  persianas,  apagado  de  luces  e  peche  de  portas 

exteriores.

-  Non se fará limpeza nos locais cando estean ocupados.
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➢  Funcións persoal laboral do servizo de comedor escolar. 

-  Elaboración  de  comidas  de  acordo  co  menú  proposto,  e  facer  menús 

alternativos  para os comensais con  alerxias e intolerancias.

-  Velar  pola  calidade  e  conservación  dos  alimentos  cumprindo  as  normas 

sanitarias e hixiénicos.

-  Distribución dos alimentos elaborados.

-  Limpeza das instalacións e equipamentos do servizo de comedor escolar, 

coidando o seu uso e conservación. 

-  Informar  o  encargado  do  servizo  de  comedor  escolar  daquelas  outras 

cuestións que afecten o funcionamento do servizo. 

- Colaborar no seguimento dos protocolos de seguranza e hixiene e de riscos 

laborais. 

- Asistir, se é o caso, ás actividades específicas programadas dentro do plan 

de formación continuada. 

➢ Funcións do auxiliar técnico educativo (coidador/a).

-  Acompañamento  nas  actividades  complementarias  e  extraescolares  dos 

nenos/a que se lle asignen.

-  Fomentar e inculcar hábitos de hixiene persoal e autonomía.

-  Colaborar nos traslados do grupo donde está o neno/a escolarizado.

-   Atender  as  necesidades  dos  nenos/as  asignados  durante  o  periodo  do 

xantar no comedor escolar

-  Atención e acompañamento dos nenos/as asignados nos periodos de lecer,  

fomentando a inclusión no grupo.

- Acompañar ao baño ou cambiar, se é o caso, o cueiro do neno/a, traballando 

hábitos de control de esfínteres.
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2. Participación e goberno.

- Órganos de representación. Funcións.

- Asociacións de nais/pais de alumnos/as.

        As ANPAS son os órganos de representación do colectivo das familias 

que  son  parte  da  comunidade  escolar.  O  centro  porá  a  disposición  das 

mesmas espazos para as súas reunións e prestará a súa colaboración para o 

desenvolvemento de actividades programadas por estas de cara aos membros 

da comunidade educativa. 

       As ANPAs teñen reguladas as súas funcións no Decreto 347/1996 e son 

as seguintes:

 Elevarlle  propostas  ó  consello  escolar  para  a  elaboración  do 

proxecto  educativo  e  ó  equipo  directivo  para  a  elaboración  da 

programación xeral anual.

 Informar ó consello escolar daqueles aspectos da marcha do centro 

que consideren oportuno. 

 Informar aos asociados da súa actividade. 

 Recibir información, a través dos seus representantes no consello 

escolar, sobre os temas tratados nel.

 Elaborar propostas de modificación do NOF. 

 Formular  propostas  para  a  realización  de  actividades 

complementarias e extraescolares que, unha vez aceptadas, deberán 

figurar na programación xeral anual.

 Coñecer  os  resultados  académicos  referidos  ao  centro  e  a 

valoración que deles realice o consello escolar.

 Recibir  un  exemplar  da  programación  xeral  anual,  do  proxecto 

educativo,  dos  proxectos  curriculares  de  etapa  e  das  súas 

modificacións.
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 Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos 

adoptados polo centro. 

 Fomentar  a  colaboración  entre  tódolos  membros  da  comunidade 

educativa. 

 Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o 

consello escolar de acordo coa lexislación vixente.

 
-  Participación de persoas alleas ao Centro

       O profesorado poderá promover a participación de terceiros en actividades 

non programadas que se vaian desenvolver en tempo lectivo nas seguintes 

condicións:

       A actividade debe ser previamente solicitada e autorizada pola Dirección, 

si se trata de una actividade puntual; e polo Consello Escolar, cando se pense 

desenvolver en varias sesións.

      As persoas alleas ao Centro deberán actuar sempre en presencia e baixo a 

supervisión e a responsabilidade do mestre ou mestra correspondente.

-     Organos de goberno (funcións).

        Unipersoais.

      Son fundamentalmente tres: o Director, o Xefe de Estudos e o Secretario.

      A Dirección dos Centros Públicos está recollida na LOE no Capítulo IV 

artigos 131 ao 139. Asemesmo, na LOMCE recóllense os aspectos que se 

modificaron en canto aos artigos 132, 133, 134, 135 e 136 relativos ao Director 

dos centros. Art. 131 O Equipo Directivo, art. 132 Competencias do Director, 

art.  133  Selección  do  Director,  art.  134  Requisitos  para  ser  candidato  a 

Director, art. 135 Procedemento de selección, art. 136 Nomeamento, art. 137 

Nomeamento con carácter extraordinario, art. 138 Cesamento do Director, art.  

139 Recoñecemento da Función Directiva.
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          Xefe de estudios:  A súa elección axustarase ó disposto no artigo 28 do 

Decreto 374/1996, do 17 de Outubro (DOG do 21 de Outubro), polo que se 

aproba  o  Regulamento  Orgánico  das  Escolas  de  Educación  Infantil  e  dos 

Colexios de Educación Primaria. Artigo 30 cese do Xefe de Estudios. Artigo 34 

competencias do Xefe de Estudios.

         Secretario: No artigo 35 do Decreto 374/1996, do 17 de Outubro (DOG 

do 21 de Outubro), polo que se aproba o Regulamento Orgánico das Escolas 

de Educación Infantil e dos Colexios de Educación Primaria, establécense as 

competencias do Secretario, e no artigo 30 de dito Decreto establece o cese 

do mesmo.

      Colexiados

-  CONSELLO ESCOLAR.

           O seu funcionamento axustarase ao disposto nos arts. 126 e 127 do 

Capítulo III da Lei Orgánica 2/2.006 de 3 de maio de Educación (LOE) e ó 

Decreto 374/96, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro) polo que se aproba 

o Regulamento Orgánico das Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de 

Educación Prmaria, a Orde do 22 de xullo de 1997 e o Decreto 7/1999 do 7 de  

xaneiro  (DOG do 26/01/99).

     Algúns aspectos foron modificados na  Lei  orgánica  8/2013,  do 9  de 

decembro, para a mellora da calidade educativa.(LOMCE) As competencias do 

Consello Escolar recollense no artigo 127 da LOMCE. 

COMPOSICIÓN:

 Director/a, que será o seu presidente.

 Xefe/a de estudos.

 Un concelleiro/a representante do concello.
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 5 profesores/as elixidos polo claustro e na súa representación.

 4 representantes dos país, nais ou titores do alumnado.

 1 representante da ANPA.

 1 representante do persoal de administración e servizos.

 O/a secretario/a que actuará como secretario do consello, con voz pero 

sen voto.

 As  competencias  do  Consello  Escolar  recóllense  no  artigo  127  da 

LOMCE. 

             COMISIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR 

1. Comisión económica (Artigo 44 do Decreto 374/96  do 17 de Outubro). 

No seo do consello escolar existirá unha comisión económica, integrada polo 

director, un mestre, un pai de alumno e o secretario, do centro. 

2. Comisión de convivencia (Artigo 6 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, 

polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño)

  A comisión de convivencia de cada centro constituirase no seo do seu 

consello escolar. Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións 

por  delegación  do  consello  escolar,  para  facilitar  o  cumprimento  das 

competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e 

velará  pola  correcta  aplicación  do  disposto  neste  decreto,  no  plan  de 

convivencia e nas normas de convivencia da cada centro. 

  A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio 

de igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores da comunidade 

educativa. Estará composta polas persoas representantes do profesorado, 

das  familias  e  do  persoal  de  administración  e  servizos,  todas  elas  na 

mesma proporción na que se encontran representadas no consello escolar 

do centro. Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha 

das  persoas  integrantes  actuará  como  secretaria  ou  secretario,  quen 

levantará  a  acta  das  súas  reunións.  O  nomeamento  das  persoas 

integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos 
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corresponde  ao  director  ou  á  directora  por  proposta  dos  colectivos 

representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, 

pero  non  teñen  que  ser  os  mesmos  necesariamente.  Integrada  polo 

director/a, xefe/a de estudos, un/ha profesor/a, un pai/nai e o   xefe/a do 

Departamento de orientación.   

 3. Xunta de autoprotección.

 No  NOF e  na  Programación  Xeral  Anual  debe  incluírse  un  Plan  de 

Autoprotección,  diseñado polo centro no que se detallen os mecanismos e 

medios  dispoñibles  para  facer  fronte  ante  unha  incidencia  que  afecte  á 

seguridade  dos  alumnos,  profesores  e  demais  persoas,  así  como  das 

instalacións escolares.

        Este plan deberá contemplar, alomenos, os siguintes aspectos:

 Localización e equipamento das caixas de urxencias. Estas deben estar 

debidamente señaladas e co equipamento básico necesario para atender 

as primeiras urxencias.

 Plan de evacuación. O Plan de evacuación deberá recoller con detalles 

os pasos que se deben seguir desde que se produce unha situación de 

emerxencia ata que o centro fora desaloxado completamente.

 Control de persoas que acceden ao centro. Non se poderá acceder aos 

espazos didácticos pedagóxicos, incluídos corredores, durante as horas de 

clase, sen a debida autorización.

 Protección do alumnado. O alumno só poderá abandoar o centro en 

horario escolar con permiso do director, ou persona en quen delegue, e 

sempre  que  se  fagan  cargo  de  el  os  pais  ou  persoa  debidamente 

autorizada.

 Localización de saídas de emerxencia. As saídas de emerxencia deben 

estar debidamente sinaladas e libres de obstáculos, con fin de facilitar, si 

fose necesario, unha rápida e ordeada evacuación do centro.
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 Sistemas de seguridade dos que dispoñe o centro: muros protectores, 

dispositivos  de  alarma,  portas  de  seguridade,  extintores,  indicadores 

luminosos,  existencia de vixiante,  etc.  En caso de roubos ou danos no 

interior  do recinto escolar,  porase a correspondente denuncia,  enviando 

unha copia desta á Xefatura Territorial.                                      

     Todas as persoas que forman a comunidade educativa deben coñecer a 

existencia deste Plan e os mecanismos da súa posta en funcionamento, ao 

que debe dar publicidade a dirección do centro. 

    

   PLAN DE EVACUACIÓN

Ante  a  imposiblilidade  de  oir  correctamente  o  son  do  timbre  para 

efectuar  a  evacuación  dos  edificios  que  compoñen  o  centro,  este  ano 

mercouse unha sirea, cun son estridente continuo  que se diferencia do timbre 

horario.  Ao  comenzo  de  cada  curso,  o  alumnado  recibirá  a  formación  e 

instruccións  para  unha  evacuación  positiva.  Pasado  un  tempo  de  forma 

sorpresiva porase en práctica, avaliando os aspectos deficitarios e as melloras 

necesarias.

         INSTRUCIÓNS PARA OS PROFESORES:

         Ante a sinal de alarma o profesor que esté nese momento na aula debe 
ter en conta as seguintes recomendacións:

  Manter a calma e a  orde no grupo; pedir que se levanten e que se 

coloquen en ringleira para saír.

  Controlar que non recollan ningún obxecto persoal.

  Esperar a orden de saída.

  Pechar todas as fiestras.

  Comenzar a evacuación na orde establecida e por a vía  fixada ata o 
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punto de encontro ( patio cuberto).

   No caso de fume, realizarase agochados o máis preto do chan.

  O profesor sairá o último da aula comprobando que non queda ninguén 

rezagado e pechará a porta.

   O  mestre máis cercano as portas do corredor,  debe abrir  a  doble 

porta.

  O mestre máis cercano ao baño debe revisar que non queden alumnos 

dentro e a medida que pasa polo corredor comproba que as aulas están 

baleiras.

 Os profesores sen alumnos, axudarán á evacuación: abrindo a porta 

principal,  controlando  a  orde  na  baixada  de  escaleiras,  revisando  os 

baños do ximnasio e axudando os titores.

   Dirixirse ao lugar de concentración fixado. 

   Realizar reconto dos alumnos por grupo. 

   Informar das actuacións e incidencias.

INSTRUCIÓNS PARA OS ALUMNOS:

 En  todas  as  aulas  do  centro  haberá  unha  copia  do  presente 

documento, que deberá estar nun lugar visible e de fácil  acceso, para que 

todos,  alumnos  e  profesores,  poidan coñecer,  en  calquera  momento,  as 

normas básicas de actuación ante unha situación de desaloxo.  As normas 

básicas mais significativas referentes aos alumnos son:

 Cada grupo/aula manterase sempre ou mais unido posible.

 Seguir sempre as instrucións dos profesores que estea nese momento 

ao  cargo  de  cada  grupo  de  alumnos.  Rexeitarase  calquera  iniciativa 

propia.

  Absteranse de recoller os efectos persoais e material de traballo.
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 Calquera alumno que, ao soar o sinal de alarma, se atope fóra da súa 

clase, no baño ou locais anexos, deberá incorporarse rapidamente ao 

grupo de saída e buscar no punto de encontro ao seu grupo clase.

  Moverse axiña, pero nunca correr, empurrar, atropelar, etc…

 Realizar a saída en orde e en silencio, actuando con solidariedade,

especial  cos  alumnos  mais  pequenos  e  alumnos  con  necesidades 

educativas de apoio específico ; respectando no desaloxo o mobiliario e 

material.

 Camiñar sempre no sentido do fluxo de evacuación. Non retroceder 

nunca nin rezagarse.

 Si na vía de evacuación aparece un obstáculo ,debe ser apartado de 

forma que non provoque caídas .

 Evitar pararse preto das portas de saída.

 Os grupos deben permanecer unidos sen desgregarse nin adiantar a 

outros, incluso cando se atopen no punto de encontro exterior. 

           -  CLAUSTRO: 

COMPOSICIÓN (Artigo 128 da LOE e Decreto 374/96 do 17 de outubro)

1.   O  claustro  de  profesores  é  o  órgano  propio  de  participación  dos 

profesores 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.

2. O claustro presidirao o director e estará integrado pola totalidade dos 

profesores que presten servizo no centro. 

      As súas competencias están recollidas no Artigo 129 da LOE e Decreto 

374/96 do 17 de outubro.
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     E as normas de funcionamento dos organos colexiados están recollidas no 

Capítulo IV do Decreto 374/96 do 17 de outubro; referente ao procedemento 

de  elección,  constitución,  renovación,  substitución  e  funcionamento  dos 

órganos colexiados de goberno.

 -  Órganos de coordinacción docente:

            As distintas comisións están organizadas de acordo co Decreto 374/96 

(art. 59) e na Orde do 22  xullo de 1997 e coa aprobación da Lei Orgánica 8 da 

Mellora da Calidade Educativa do ano 2014 que modifica algúns aspectos da 

Lei Orgánica de Educación do ano 2006  ( art. 130).

     Tendo en conta esta normativa establécense os seguintes órganos de 

coordinación docente:

 Comisión de Coordinación Pedagóxica.

 Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

 Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.

 Equipo de Ciclo de Educación Infantil.

 Equipos de Nivel.

 Departamento de Orientación.

 Equipo de Dinamización da Biblioteca.

 Equipo de Dinamización das Novas Tecnoloxías.

 Equipo de Dinamización da Convivencia Escolar.

Cada equipo é dirixido por un coordinador/a,  elixido por dous cursos 

académicos  e  designado  polo  director,  oído  o  equipo  de  ciclo.  Deben  ser 

profesores/as  do  ciclo,  preferentemente  con  destino  definitivo  no  Centro. 

Cando cese antes de finalizar  o  prazo para o que foi  nomeado,  o  director 

nomeará  quen  o  substitúa  ata  o  30  de  xuño.  É  preceptiva  unha  reunión 

mensual, e as reunións extraordinarias de comezo e remate de curso. 
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      Titorías.
   Cada grupo de alumnos terá un mestre/a titor/a. 

1. O horario de atención semanal aos pais figurará no taboleiro de anuncios 

do Centro,  segundo o establecido na P.X.A.  de cada curso.  Este horario 

comunicaráselles  aos  pais,nais,  titores/as  do  alumnado  ao  principio  do 

curso.

2. Cada titor/a manterá, como mínimo, unha reunión anual cos pais, nais, 

titores legais do seu alumnado ao comezo do curso.

3.  Cando os pais,  nais,  titores/as do alumnado desexen entrevistarse co 

profesorado do seus fillos/as deberán solicitar cita previamente. 

4.  Cada titor/a  levará  un rexistro  das faltas  de asistencia  e das faltas  e 

sancións de cada un dos seus alumnos/as.

5. Cada titor/a farase responsable da devolución e préstamo dos libros de 

texto.

  Plan de acción titorial. 
O centro deberá elaborar un Plan de acción titorial no que se recollan 

as tarefas e os instrumentos precisos para que o profesorado desenvolva as 

súas funcións. Terán especial  consideración do reflectido nos protocolos de 

absentismo,  acoso  e  ciberacoso  publicados  pola  Consellería  de  Cultura, 

Educación e O.U.

  Período de adaptación. 
O  centro  programará  o  período  de  adaptación  para  facilitar  a 

incorporación do novo alumnado de educación  infantil  ao  centro.  Antes  do 

inicio do curso convocarase unha reunión coas familias para explicarlles, entre 

outros temas, o procedemento a seguir neste período de adaptación. Sempre 

se axustará este plan ao estipulado na lexislación vixente (O. de 22 de xullo de 

1997; O. de 25 de xuño de 2009, Instrucións oficiais de principio de curso…). 

Tal e como se recolle no Plan de Adaptación para Educación Infantil e no Plan 

de Acollida de Primaria.(Anexo)
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3. Réxime de funcionamento.

-  Asistencia  e  puntualidade  de  todos  os  membros  da  comunidade 
educativa.  Protocolo de absentismo escolar.

          Entradas e saídas. Cumprimento do horario.
        Os horarios de apertura e peche do centro figurarán na Programación  

Xeral Anual de cada curso.

     1. Antes do inicio das actividades lectivas da mañá, o centro abrirase 

quince minutos antes da hora de entrada para evitar aglomeracións na rúa ou 

mollarse  en  días  de  choiva.  Ao  sonar  o  timbre  cada  mestre  irá  a  fila 

correspondente e deberá entrar cos alumnos/as na aula.

    2.  A principios  de curso  determinarase unhas quendas de garda para 

supervisar e xestionar os tempos previos e posteriores ao inicio e finalización 

do horario lectivo, dende a apertura ata o peche do colexio.

     3. A entrada e saída das clases farase puntualmente ao toque do timbre. 

Os  cambios  de  profesorado procurarase que  sexan  o  máis  rápido  posible 

evitando que o alumnado esta só na aula.

      4. Os/as pais/nais, titores/as deixarán o alumnado na porta e non poderán 

acceder  ao patio,  nin  ao centro en canto o alumnado non teña subido ás 

aulas. Agás durante o periodo de adaptación do alumnado de 3 anos.

      5. Ao remate das clases cada profesor/a encargarase de organizar a saída 

do alumnado ao que impartiu clase durante a última sesión e baixarán con 

eles as escaleiras ata a entrada, para evitar aglomeración ou atropelos na 

porta de saída.

    6. O portal do centro de entrada péchase 10 minutos despois da hora de 

entrada. 

     7. Os /as pais/ nais ou titores legais do alumnado deberán ser puntuais na 

entrega  e  recollida  do  alumnado.  En  caso  de  imposibilidade  de  recollelos 

deberán  avisar  ao  centro.  Non  se  permitirá  a  saída a  ningún alumno sen 

autorización expresa da familia.
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    8. Se a situación anterior, se mantén no tempo os titores legais deberán 

presentar á dirección do centro un escrito no que figuren os datos persoais 

(nome,  apelidos  e  DNI),  da/s  persoa/s  autorizadas  para  levar  a  cabo  a 

recollida  do  alumnado  implicado.  De non facelo  así,  recaerá  sobre  eles  a 

responsabilidade da saída incorrecta do alumno/a do centro.

 Saídas do alumnado en horario lectivo.

      1. No caso de que algún neno/a teña que saír do centro antes da hora 

regulamentada,  deberá  facelo  acompañado  dun  adulto  previa  autorización 

do/a titor/a, e deberán asinar no libro de saídas do alumnado que se atopa en 

Conserxería.  Ditas saídas faranse preferentemente,  nos horarios do recreo 

e /ou de lecer, ou nos cambios de clase.

    2. Aqueles pais/ nais, titores do alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria  

que desexen que o seu fillo/a saia só do centro deberán ter firmada unha 

autorización a tal efecto.

     3. Os pais/nais ou titores do alumnado que non teñen autorización de saída 

e que non asistan ao comedor escolar, terán a obriga de recoller aos seus 

fillos/as  ás  14:15/14:30  horas  (dependendo  do  horario  do  Centro),  horario 

oficial de saída. Asemade procederán do mesmo xeito ao rematar o comedor 

escolar ( 15,30 horas) e/ou o remate da última actividade extraescolar á que 

asistan.

           Control de asistencia.

      O profesorado titor levará un rexistro de asistencia do alumnado na aula, 

que transladará á aplicación de xestión académica XADE. Así as faltas, tanto 

xustificadas como inxustificadas, figuran nos boletíns informativos ás familias 

de cada avaliación. O profesorado atenderá as especificacións sinaladas no 

protocolo de absentismo emitido pola Conselleria de Educación e Ordenación 

Universitaria.
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          Xustificación das faltas.

     1. Os alumnos/as que falten ao colexio deberán xustificar a citada falta  

perante o seu titor/a perante as vías que considere oportunas, segundo se 

especifica no Protocolo de Absentismo e no anexo deste documento.

       2. A xustificación das faltas por parte dos pais/nais ou titores/as deberá ser 

por escrito, na axenda ou segundo o modelo que poida facilitar o titor/a para 

que se presente cuberto e asinado.

      3. As faltas á clase de modo reiterado, sen xustificación, poden provocar a 

imposibilidade da aplicación correcta dos criterios de avaliación; podéndolle, 

asemade, repercutir na avaliación final. E por suposto dar pé á apertura dun 

protocolo de absentismo.

        Faltas de asistencia continuada.

    Cando as faltas inxustificadas teñan carácter reiterado comunicaráselle aos 

pais/nais ou titores/as a través da Secretaría do centro, deixando constancia 

no rexistro de saída. Así mesmo, porase en coñecemento dos Servizos Sociais 

do  Concello  e  da  Inspección  Educativa.  Tamén  existe  un  Protocolo  de 

Actuación sobre o Absentismo que se deberá por en marcha cando as faltas 

de asistencia á clase superen o 10% do horario lectivo. A estes efectos terase 

en consideración o D. 229/2012 de Atención á Diversidade, art. 22. asemade 

estarase  ao  disposto  no  Protocolo  de  Absentismo  Escolar  publicado  pola 

Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  e  as  súas 

especificacións no protocolo do propio centro.
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    -  Avaliacións e reclamacións.

          Sesións de avaliación.

      1. Acta de avaliación. Adoptarase os modelos de xestión de informes 

XADE;  e,  de  cara  á  operatividade,  poderase  adoptar  algún  outro  modelo 

abreviado.

       2. Trimestralmente celebrarase unha sesión de avaliación por curso. A 

esta sesión, a parte do profesorado titor,  asistirá o profesorado especialista 

que imparta docencia nese grupo, así como Director do Dpto. De Orientación e 

un  membro  do  Equipo  Directivo.  Da avaliación  de  cada  grupo  levantarase 

unha acta (segundo modelo do centro) na que se reflectirán os resultados e 

incidencias máis salientables desa avaliación. Esta acta asinada polo profesor-

tito/a  e os demáis mestres que imparte docencia nese grupo de alumnado 

entregarase ó Xefe/a de Estudos.

       3. A sesión de avaliación será presidida polo titor/ a de cada grupo. Cada 

titor/a  cubrirá  a  acta  correspondente  ao  seu  grupo  de  alumnos/as.  Cada 

profesor  poderá facer  constar  na acta aquelas observacións que considere 

oportunas.

     4. Antes de dar remate a primeira sesión trimestral de avaliación deberán 

figurar cubertas as avaliacións iniciais nos casos que corresponda (modelo 

oficial XADE).

    5.  As datas de reunións  de avaliación serán fixadas pola Comisión de 

Coordinación  Pedagóxica  e  posibilitarán  a  asistencia  do  profesorado 

especialista ás mesmas. Tamén se fixarán as datas de entrega de boletíns 

informativos ás familias dos alumnos/as.

   6.  Ao remate  de cada  un  dos niveis,  e  como resultado  do  proceso de 

avaliación, o equipo de mestras e mestres que imparten docencia en cada 

grupo, na sesión final de avaliación, decidirá sobre a promoción do alumnado. 

A decisión será adoptada de forma colexiada, primando o criterio da 

persoa titora.
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      Comunicación ás familias.

      1. Cada titor/a cubrirá os boletíns informativos ás familias do seu grupo de 

alumnos/as nas áreas que lle corresponden, e cada especialista porá as súas. 

Nel  reflectiranse  os  resultados  da  avaliación  e  farase  constar  aquelas 

observacións significativas.

     2. No caso de pais separados con patria potestad,a comunicación sobre o 

resultado  da  avaliación  así  como  as  informacións  do  seu  fillo/a,  deberán 

realizarse  de  forma  duplicada  para  que  ambas  partes  posúan  a  mesma 

información.  En  caso  de  pais  separados,  que  un  deles  perdeu  a  patria 

potestad, o centro non lle facilitá ningún tipo de información. Atendendo ao 

disposto no Protocolo de Protección de datos.

       Reclamacións contra as cualificacións.

   1. Os pais/ nais, titores/as que non estean conformes coas cualificacións 

asignadas ao seu fillo/a ao final do nivel poderán presentar, no prazo de cinco 

días  dende  a  entrega  das  mesmas,  unha  reclamación  por  escrito  ante  a 

dirección do centro na que se expliquen as razóns nas que se fundamentan a 

súa solicitude.

    2. A dirección do centro nomeará unha Comisión presidida polo Xefe/a de 

Estudos  e  integrada  polo  responsable  de  nivel  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. Esta 

será comunicada de inmediato ao reclamante.

    3. No caso de que persista a desconformidade, contará cun prazo de dez 

días  para  presentar  recurso  ante  a  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
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   - Actividades complementarias e extraescolares.

       Concepto.

       1. Teñen a consideración de actividades complementarias as actividades 

didácticas  que  se  realizan  en  horario  lectivo  e  que,  formando  parte  da 

programación teñen carácter diferenciado polo momento, espazo e recursos 

que utilizan.

    2.  Considéranse  actividades  extraescolares  aquelas  organizadas  polo 

Centro ou por outras entidades que, formando parte da Programación Xeral 

Anual, se realizan fóra do horario lectivo.

      Planificación das actividades.

Todas as Actividades Complementarias e Extraescolares deben contar 

coa supervisión de Xefatura de Estudos, encargada de organizar os recursos 

humanos.

    1.  Corresponde  ao  Equipo  de  Actividades  Complementarias  e 

Extraescolares promover e facilitar este tipo de actividades coa cooperación 

dos niveis e profesorado implicados nelas. Correspóndelle a cada titor/a en 

colaboración co Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares, a 

organización das saídas e actividades complementarias do seu alumnado.

      2. Elaborarán o programa anual das actividades que se incorporará á 

Programación  Xeral  Anual,  e  coordinarán  a  organización  de  todo  tipo  de 

saídas que se fagan co alumnado.

        3. A planificación conterá os datos fundamentais de cada actividade: título  

e  breve  descrición,  participantes  ou  asistentes,  ciclo  e  niveis  implicados, 

responsables,  duración  e  datas,  custo  e  financiamento  previsto.  Antes  da 

realización de cada actividade informarase ás familias.

    4.  Os  outros  mestres/as  que  impartan  docencia  nun  curso,  poderán 

propoñer saídas con ese grupo de alumnado consensuando co titor/a e co 

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.
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  5.  Os  distintos  colectivos  do  centro,  a  través  dos  seus  órganos 

representativos, así como as entidades ou administracións que se autoricen, 

poderán promover actividades nas tardes, sempre que teñan unha finalidade 

educativa ou formativa. Estas actividades deberán figurar na Programación 

Xeral Anual.

       6. Para o caso de existiren obrigas contractuais coas persoas encargadas 

de realizar actividades, estas serán da responsabilidade plena e exclusiva da 

entidade que as promove. O centro poderá establecer compensacións que lle 

permitan resarcirse dos custos que comporta o uso das instalacións.

         Aprobación das actividades.

   1.  A  aprobación  das  actividades  complementarias  e  extraescolares 

corresponde ao Consello Escolar e deberán incluirse na Programación Xeral 

Anual.

     2. Deberá ser tamén aprobada polo Consello Escolar calquera actividade 

que,  por  se  ter  formulado  con  posterioridade,  non  se  teña  recollida  na 

Programación Xeral Anual.

     3. Non obstante, a Dirección do centro poderá aprobar aquelas actividades 

que teñan unha duración non superior a un día, debéndolle ser presentada coa 

antelación e a información suficiente. A Dirección do centro dará conta desta 

aprobación ao Consello Escolar na primeira reunión que se celebre.

        Autorización familiar.

    1. Pedirase unha autorización aos pais/nais ou titor/a para as saídas a 

realizar fóra da localidade e avisarase das que son na localidade. Cada titor/a 

recollerá as autorizacións do seu alumnado e as achegas económicas que 

houbese  para  cada  actividade.   Así  mesmo  informarase  aos  pais/nais, 

titores/as  legais  sobre  cada  unha  das  saídas:  horario,  itinerario,  visitas 

previstas, custo do transporte e/ou visitas...
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     2. Fóra do horario lectivo ou das actividades extraescolares o alumnado 

non  poderá  permanecer  no  recinto  escolar.  Se  así  o  fixese  será  baixo  a 

responsabilidade dos seus pais/nais ou titores legais. Durante as actividades 

extraescolares só poderá permanecer no recinto escolar aqueles alumnos/as 

que participan nelas.

       Voluntariedade.

    1. É obrigatoria a asistencia a aquelas actividades complementarias que 

teñan lugar no horario lectivo e dentro do recinto escolar.

     2. A asistencia ás actividades extraescolares, así como ás complementarias 

que supoñan un custo para o alumnado, teñen carácter voluntario.

       Participación e exclusión.

    1. O profesorado deberá acompañar ao alumnado co que tivese clase cando 

a actividade se desenvolva dentro do centro e afecte a todo o grupo. 

  2.  Cando  a  actividade  se  realice  fóra  do  centro,  aplicarase  a  normativa 

vixente. Sempre que sexa posible, e o centro quede debidamente atendido, 

incorporarase un profesor de apoio máis. 

   3. O alumnado ten dereito a participar nas actividades que se organicen fóra 

do centro, agás nos seguintes casos:

    a) Cando teña sido sancionado coa privación de participar nas actividades 

por  acumulación  de  faltas  de  asistencia  non  xustificadas  ou  por  conduta 

contraria ás normas de convivencia.

   b)  Cando por  ter  acreditada unha conduta  incívica  ou irrespetuosa cos 

responsables da actividade, o profesorado será autorizado a denegarlle a súa 

participación.  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.
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  Profesores acompañantes

    Nas saídas  irá preferentemente o titor/a co seu grupo. Cando non sexa 

posible,  poderá delegar noutro  profesor/a que se faga responsable deles. 

    O  xefe  de  estudos,  de  forma  consensuada,  proporá  os  mestres 

acompañantes entre os voluntarios e atendendo a estes criterios:

1. O profesor/a máis afín a esa actividade.

2. O profesor/a que imparta maior número de horas ese día no grupo/s que 

saian. 

3. O profesor/a  que menos carga horaria teña.

       Viaxe fin de estudos.

       1.  A viaxe fin  de estudos poderá,  sempre que así  sexa recollido  e 

aprobado polo Consello Escolar do centro, realizarse en 6º curso de Educación 

Primaria ou conxuntamente o último ciclo. Deberá ter un contido educativo e 

cultural  e o  número de participantes non será inferior  a 50% do total  dos 

alumnos/as.

    2.  Para  sufragar  os  gastos,  poderase  solicitar  a  axuda  de  distintos 

colectivos, se así se considera. 

    Participación  de  persoas  alleas  ao  Centro  en  actividades  non 
programadas en tempo lectivo.

            O profesorado ou os coordinadores de equipos e dinamización poderán 

promover a participación de terceiros en actividades non programadas que se 

vaian desenvolver en tempo lectivo nas seguintes condicións:

     1. A actividade debe ser previamente solicitada e autorizada pola Dirección, 

se se trata dunha actividade puntual, e polo Consello Escolar cando se pense 

desenvolver en varias sesións.
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  2.  As  persoas  alleas  deberán  actuar  sempre  en  presenza  e  baixo  a 

supervisión e a responsabilidade do profesor ou profesora correspondente, ou 

en quen delegue a Dirección do Centro.

        Actividades extraescolares das tardes.
    1.  Ao  inicio  de  cada  actividade  os  mestres  de  garda  da  tarde 

(correspondente  según  cadro  de  rotatorio)  abrirá  o  recinto  escolar.  Os 

pais/nais, titores/as deixarán o alumnado no patio ata que o monitor proceda a 

recoller  os  participantes  na  súa  actividade.  Ao  remate  da  mesma  será  o 

monitor  quen  baixe  co  alumnado  e  o  profesorado  de  garda  entregará  o 

alumnado aos responsables de recollelos.

       2. Os mestres/mestras de garda pecharán a porta da entrada unha vez 

que se inicie a actividade. Non está permitida a permanencia de persoas no 

recinto escolar que non estean participando nalgunha actividade.

    3.  Os/as  alumnos/as  non  teñen  permitido  acceder  a  ningunha  outra 

dependencia do centro máis que a aquela na que se estea desenvolvendo a 

actividade na que participa e aos aseos. Non está permitido utilizar o material  

das aulas nin dos/as alumnos/as escolarizados 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 de uso.

      4. O profesorado de garda representa ao centro e velará polo cumprimento 

destas  normas;  de  producirse  algunha  incidencia  os  monitores  deberán 

comunicarlla a Dirección.

- Atención ao alumnado accidentado ou indisposto.

        Atención aos alumnos/as accidentados ou indispostos.

     1.  Os  pais/nais  ou  titores  legais  comunicarán ao titor/a  do  seu fillo/a 

calquera  enfermidade ou situación  médica  que padezca o  alumno/a  e  que 

consideren   deba  estar  en  coñecemento  do  Centro  (asma,  alerxias...).  Así 

poderase prever o “Plan de prevención de riscos”.
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        2. Cando a situación médica dun alumno/a sexa comunicada unicamente 

de  xeito  verbal  ao  titor/a  entenderase  que  os  pais/nais  ou  titores  legais  a 

valoran  como  leve  e  sen  importancia,  non  requerindo  ningunha  atención 

especial por parte do centro.

     3.  O/a titor/a  ante unha comunicación verbal  será quen decida a súa 

anotación para que forme parte dos datos do seu alumno/a.

       4. Cando a situación médica dun alumno/a sexa valorada como importante 

ou  de  certa  gravidade  e  que  poida  requerir  de  atención  especial,  esixe  a 

presentación dun certificado médico, que debe ser entregado polos pais/nais 

ou titores legais ao titor/a.

     5. Cada titor/a quedarase cunha fotocopia dos certificados médicos da súa 

titoría e entregará os orixinais ao Equipo Directivo .

     6. Os certificados médicos orixinais serán arquivados xunto co expediente 

do alumno/a.

    7. Os datos médicos, igual que os demais datos de cada alumno/a, son 

confidenciais e como tales só terán acceso a eles o titor/a e o Equipo Directivo.

    8. O Equipo Directivo informará das situacións médicas certificadas aos 

demais profesores/as que lle imparten clase aos alumnos/as afectados.

     9. A comunicación dentro e fóra do Centro dos datos médicos dun alumno/a 

terá como único obxectivo e fin protexer e velar pola súa integridade física e/ou 

mental.

   10. A manifestación de información sobre datos dun alumno/a, fóra do ámbito 

estrictamente educativo ou médico, por parte do persoal do Centro, docente ou 

non docente, deberá ser considerada como unha decisión persoal e baixo a 

súa única e total responsabilidade.

  11.  As  medidas  sanitarias  básicas  no  propio  centro  serán  as  seguintes:  

desinfección  de  rozaduras  e  pequenas  feridas  superficiais  cos  seguintes 

elementos: auga e xabón, auga osixenada e colocación dunha venda adhesiva 

ou gasa e esparadrapo.

   Aplicación dunha almofadiña de xeo ou xel de frío en caso de golpes 

sen ferida.
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  Cando o golpe sexa impotante,  comunicaráselle  á  familia  para que 

decida  deixalo/a  no  centro  ou  recollelo/a  para  levalo/a  a  un  exame 

médico.

 12. Os pais/nais ou titores legais que non queiran que se adopten co seu 

fillo/a as medidas anteriores, deberán comunicalo por escrito e asinado ante a 

dirección do centro.

   13. Nos casos de comunicación expresa dos pais/nais ou titores legais para 

que non se adopten medidas relacionadas co seu fillo/a, o Centro chamará á 

familia en caso de calquera lesión.

  14. A Administración ou aplicación doutros medicamentos ou medidas a un 

alumno/a por parte do persoal docente ou non docente do centro será baixo a 

súa total responsabilidade.

  15. O colexio só poderá ser depositario de medicación imprescindible para 

unha  pronta  intervención  sanitaria  en  casos  de  emerxencia.  Asemade  as 

familias  poderán  acudir  ao  centro  a  suministrar,  segundo  prescripción 

facultativa, a dose de medicamento, sempre que sexa imprescindible. Será de 

responsabilidade familiar á reposición e control de caducidade da medicación.

     Procedemento  para  a  atención  aos  alumnos  indispostos  ou 
accidentados.
1. Cando  un  alumno/a  se  atope  indisposto  ou  accidentado  avisarase  aos 

pais/nais ou titores legais para que veñan ao colexio a facerse cargo del.

2. Se  o  accidente  ou  indisposición  revestise  gravidade  avisaranse  os 

servizos  de  emerxencia  112  e  comunicaráselle  á  familia.  Neste  caso 

acompañará o/a alumno/a o profesor/a titor/a ou outro profesor/a do centro 

mentres non cheguen os seus familiares.

3. En ningún caso o  centro  escolar  decidirá  o  traslado dun alumno/a  sen 

instrucións dos servizos de emerxencias (112 ou 061).

4. As familias están obrigadas a facilitar aos titores/as un ou varios  números 

de teléfono onde poden estar localizados en caso de que os alumnos/as se 

poñan enfermos ou se precisen por calquera outro motivo.
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- Réxime de comunicacións: centro-profesorado-familias.

        Réxime de comunicación centro, profesores e titores.
     1. O profesorado titor é o punto de unión fundamental na comunicación que  

se establece entre os equipos de profesores/as, o alumnado e os pais/nais ou 

titores legais.

     2. O profesorado titor debe informar a principio de curso de todo o referente  

ao calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades complementarias /  

extraescolares  previstas,  programas  escolares  e  criterios  de  avaliación  do 

grupo. Durante o curso informará de todo aquilo que lles afecte en relación 

coas actividades docentes, o rendemento académico e as faltas de disciplina.

    3. Como mínimo manteranse unha reunión xeral ao principio de curso ,do 

profesorado titor cos pais/nais ou titores legais dos seus alumnos/as, e todas 

aquelas que o longo do curso sexan necesarias.

   4.  Na  Programación  Xeral  Anual  establecerase  unha  hora  semanal  de 

atención a nais e pais,  titores legales dos alumnos/as.  As familias deberán 

pedir cita previamente no caso de querer ser recibidos para  que a información 

do  titor  con  todos  os  especialistas  sexa  completa.  É  responsabilidade  das 

familias  acudir no caso de ser convocadas.

     5. Para pequenos avisos, farase a través da axenda escolar do alumnado.

     6. A dirección do centro, directamente a través dos titores, enviará aos pais 

e  nais,  titores/as  todas  aquelas  comunicacións  e  directrices  que  sexan 

convintes para o adecuado funcionamento do centro e desenvolvemento do 

proceso  educativo.  Nas  ocasións  que  así  o  aconsellen  enviaranse  con 

xustificante de recepción que será devolto ao centro.

     7. Trimestralmente enviarán o profesor titor/a os informes de avaliación que 

deberán ser asinados por pai ou nai, titor/a conforme os recibiron.

     8. As familias están obrigadas a facilitar aos titores dos seus fillos/as un ou  

varios números de teléfono, actualizados, onde poden ser localizados no caso 

de ser necesario. Asemade de calquera cambio no domicilio familiar habitual 

do alumno/a.
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-  Criterios de agrupamento e reagrupamento (  ao longo da etapa,  por 
desequilibrio entre grupos...)

Criterios de agrupamento e reagrupamento do alumnado.

 Agrupamentos.

     1.  Os  primeiros  grupos  de  aula  ao  comezo  da  escolarización  (4º  de 

Educación Infantil), virán determinados polos seguintes criterios:

▪ Orden alfabético, e para favorecer a pariedade, os últimos alumnos 

do sexo  máis  numeroso do primeiro  grupo,  pasaran ao segundo.  E os 

primeiros do segundo ao primeiro.

▪ Se  hai  posibilidade  é  son  irmáns  do  mesmo  ano,  mellizos  ou 

xemelgos cada un irá para un grupo.

 Reagrupamentos.

No momento en que os grupos de alumnos/as pasen ao 3º curso de 

Educación Primaria levarase a cabo si  é posible unha mestura aleatoria do 

alumnado, co fin de: 

• Favorecer a adquisición e mellora de habiliades sociais, de interacción 

de grupo e emocionais.

• Evitar os grupos pechados.

• Favorecer o clima escolar, a tolerancia e a cooperación.

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

mesmos compañeiros.

• Prepara  os  grupos,  a  nivel  grupal  e  persoal,  para  os  vindeiros  e 

inmediatos cambios do paso a Educación Secundaria.

• Procurar  conseguir  grupos flexibles  e  adaptados  aos  cambios  como 

melloras das competencias básicas (Interacción co mundo Físico e Social, 

Social e Cidadán, de Autonomía Persoal...).
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• Impedir  a  marxinación  de  nenos/as,  así  como  previr  os  acosos  e 

rechazos entre eles.

• Evitar  que  se  etiqueten  aos  alumnos/as  e  aos  cursos  por  parte  de 

diferentes membros da comunidade educativa.

O procedemento será:

– Equilibrio aleatorio entre rapaces e rapazas.

– Equilibrio entre nenos repetidores ou con dificultades.

– Reparto aleatorio segundo a orde de listas dos cursos anterios.

– Sempre  que  sexa  necesario  valorarase  a  necesidade  dun  posible 

cambio de grupo de calquera alumno/a previa petición xustificada do titor/a 

e  do equipo de nivel, vista e oída a CCP. Este cambio tan só será posible 

facelo cando sexa por razóns ou necesidades didáctico - pedagóxicas así 

como de ámbito social.

Criterios de agrupamiento e reagrupamento alumnos con NEE e apoio 
educativo.

Serán os fixados pola lei en función das distintas ordenes e decretos 

para  a  admisión  do  alumnado,  non  obstante  tomarase  como  referencia  o 

decreto 229/2011 do 7 de decembro referido o alumnado con aneae recollidos 

no Plan de Orientación (pax.19).

Sempre  que  se  considere  necesario  debido  ás  novas  necesidades 

detectadas  sería  preciso  levar  a  cabo  os  reagrupamentos  (desdobres 

funcionais…) precisos para conseguir un desenvolvemento integral acorde aos 

fines e principios que persigue a educación recollidos na actual lei educativa.

Primar  os  intereses  do  alumnado  con  aneae  á  hora  de 

agrupamentos/desdoblamentos,  según  as  suas  características  e 

desenvolvemento favorecedor do seu proceso de ensinanza - aprendizaxe.
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Podemos  establecer  dúas  vías  de  atención:  (páx.  19  do  Plan  de 

Orientación)

1. Atención ordinaria  : 

a)  RE sen apoio:  Son medidas que o  propio  profesorado deseña e 

aplica  con  aqueles  alumnos/as  que  teñen  certas  dificultades  de 

seguimento  da  programación  diaria,  ben  por  exceso  ou  por  defecto 

(traballos específicos de recuperación, traballos de ampliación…)

b) RE con apoio: Son medidas que contemplan o apoio cun profesor 

con dispoñibilidade horaria.

 2. Atención extraordinaria:

a) Apoio do profesorado especialista en PT e/ou AL

b) AC: Esta medida seguirá o procedemento establecido na Orde 6 de 

outubro de 1995 da Consellería de Educación.

c) Agrupamentos flexibles: Orde do 27 de decembro de 2002.

d) Flexibilización do período de escolarización:

-  Sobredotación  intelectual  (Orde  28  de  outubro  de  1996  de 

flexibilización…)

- Nos casos dos alumnos con necesidades educativas especiais 

seguiremos as disposicións da Orde do 27 de decembro de 2002 (Ed. 

infantil aumentar un ano…. En Ed. Primaria tamén….etc)

- Grupos de adquisición das linguas. Orde do 20 de febrero de 

2004 atención o alumnado estranxeiro.
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Atención educativa domiciliaria / hospitalaria (dereito alumnos).

Alumno con circunstancias personais temporais e de saúde: O.27/12 de 

2002, solicitude de profesorado para a atención de dito/a alumno/a. Protocolo 

recogido no Decreto (229).

A atención domiciliaria e a atención que recibe un alumno durante unha 

enfermidade ou accidente que por prescripción facultativa debe permanecer 

convalecente no domicilio familiar sen poder asistir ao centro educativo nun 

período de tempo superior a un mes.

Cumprindo os seguintes requisitos:

-  A  convalecencia  se  prolongue  polo  menos  un  mes 

ininterrumpidamente.

- Presentar ao centro o informe médico que xustifique a medida.

- Solicitar á Dirección do centro o seu trámite (Inspección).

Proposta curricular:

O titor/a xunto co D.O. e o mestre de atención domiciliaria coordinarán o 

plan de traballo para ese alumno/a no seu domicilio.

Cando  o  alumno  se  incorpore  o  centro  o  profesor  de  atención 

domicilaria  elaborará  un  informe  de  valoración  do  proceso  de  ensino-

aprendizaxe.

Resposta educativa:

O  centro  debe  apoiar  na  medida  do  posible  a  normalización  e 

compensación da desvantaxe educativa que a causa de convalecencia poda 

presentar o alumno/a.

O centro ten que potenciar a continuidade de relación do alumno co seu 

profesorado e co grupo para que se sinta parte integrante do mesmo.
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As necesidades educativas do alumnado no domicilio fan referencia os 

seguintes ámbitos:

- Interacción social e comunicación periódica co seu grupo de iguais.

- Desenvolvemento das súas capacidades cognitivas.

- Apoio na súa aprendizaxe.

- Apoio afectivo e emocional.

Liñas metodolóxicas durante a intervención:

-   Adaptar  as  programacións  do  centro  a  realidade,  as  características 

persoais, idade, nivel… do neno/a.

-   Ser motivadoras (fáciles, interesantes, atractivas…).

-   Flexibles debido as condicións nas que se atopa o alumno.

-  Favorecer  a  comunicación  cos  seus  iguais,  profesorado,  toda  a 

comunidade educativa.

 Papel das familias:

-  Animar o alumno a continuar coa súa aprendizaxe.

-  Asegurar a presencia dalgún familiar  no domicilio durante o horario de 

clase.

- Facilitar información (estado de ánimo, interese, hábitos….).

- Valorar o traballo do profesor domiciliario.

-  Facilitar  as reunión de coordinación entre os distintos profesionais que 

traballan co neno.

- Colaborar para que o neno siga realizando as tarefas sen a presenza do 

profesor.
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  - Criterios de elección curso e aula.

Elección curso :

➔  Os profesores definitivos no centro, teñen a obriga de rematar o ciclo ou 

nivel  co  mesmo  grupo  de  alumnos  co  que  iniciaron.  Preferiblemente  a 

elección farase no último  claustro, para facilitar a preparación do vindeiro 

curso. 

➔  Aos  profesores  provisionais  que  volven  o  curso  seguinte,  dáselle  a 

posiblildade  de  continuar  co  mesmo  grupo  para  rematar  o  ciclo,  oído  o 

claustro.

➔  Os demáis profesores elixen entre os cursos non axudicados, por orde 

de antigüedade.

Elección aulas:

-  Educación Infantil:

 A aula situada na planta baixa será preferiblemente para o alumnado de 

4º de Infantil, agás que sexa necesaria para outro grupo, no que un alumno 

teña  algunha  dificultade.  Os  demáis  alumnos  de  Infantil  agruparanse  no 

primeiro andar permanecendo durante o ciclo na mesma aula.

  Se fose necesario o uso da aula no segundo andar , sempre o traslado 

é para o grupo de 6º E. I. No caso de dous grupos, moverase o que nunca se 

cambiou de aula.

-  Educación Primaria:

• As aulas de primaria sitúanse no primeiro andar en orde correlativa de 

curso desde o fondo, a ambos  lados en A-B.

• Os alumnos permanecen durante os dous cursos de nivel na mesma 

aula.

• As aulas dixitais están predeterminadas para 4º, 5º e 6º.

• No  caso  de  non   ter  grupos  suficientes  para  esas  aulas  os  cursos 
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inmediatamente inferiores poden usalas de xeito provisional.

• Cambiaranse o mobiliario de aula (cadeiras e mesas do alumnado) en 

función do número e tamaño dos alumnos.

      - Asignación profesorado en prácticas.
 

Aos  alumnos  ou  profesores  en  prácticas,  ao  comenzo  do  curso, 

asignaráselle  un  profesor  titor  da  mesma  especialidade,  si  non  é  posible 

ofertarase a titoría ao claustro.

Si  incurren  varios  profesores  interesados,  farase  de  forma  rotatoria 

entre os voluntarios  comenzando por antigüedade no centro ata completar 

todos os interesados.

4. Uso e coidado das instalacións e servizos.

 4.1. Uso e acceso ás instalacións.

       As instalacións en xeral, e as aulas en especial, deben de ser un obxeto 

de especial respecto como primerísimo lugar que é de traballo no proceso de 

enxsinanza-aprendizaxe. 

        A colocación do mobiliario e a ordenación do alumnado é competencia do 

profesor/a-titor/a,  podendo  introducir  ao  longo  do  curso  as  variacións  que 

estime convenientes. O profesor especialista poderá dispoñer o mobiliario do 

xeito que mellor favoreza o seu proceso de ensinanza-aprendizaxe se ben ao 

rematar a clase debera deixala da forma que a tiña o profesor titor.

          Tanto nas aulas como portas e corredores, porase especial atención na  

colocación  de  carteis,  posters,  debuxos  e  adornos,  destinando  estos 

preferiblemente  aos  espazos  habilitados  con  cortiza.  De  non  ser  posible 

poranse  con   adhesivos  fáciles  de  retirar  que  non  deixen  pegada  nin 

deterioren.
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      As instalacións do centro estarán en perfectas condicións de limpeza e 

respectarán as  debidas garantías  de hixiene.  De dar  conta  de incidencias, 

desperfectos encargarase o/a conserxe e o persoal de limpeza así como o 

profesorado que comunicarán á Dirección do centro calquera anomalía.

      As  aulas  do  centro  terán  unha  placa  coa  sinalización  do  seu  uso 

específico.As normas de aula estarán supeditadas as normas xerais do centro, 

e serán iguais para todos .

   En caso de alerta por temporal que non se aconselle e/ou permite sair ao 

exterior, usaranse o ximnasio, salón de actos, biblioteca e outras zonas amplas 

que se consideren dende o equipo directivo.

  4.1.a. Biblioteca.

     -  O alumnado deberá ter total libertade para acceder à biblioteca no tempo 

de recreo da mañá e de 16:00 á 18:00 horas de luns a venres, agás os martes.

     - Cada profesor disporá  dunha hora no seu horario para acudir à biblioteca 

co  seu  alumnado.  Ademáis  desta  hora,  poderá  facer  uso  da  biblioteca  en 

calquer outro momento que o desexe e que non estea ocupada. Aínda así, 

sempre que ambos estén de acordo e haxa capacidade, poderán compartir o 

espazo. 

  4.1.b. Aula de Informática.

-  A  aula  de  informática  permanecerá  pechada  baixo  chave  en  todo 

momento, salvo nos casos en que un mestre acuda cos seus alumnos. 

-  Os  rapaces  só  poderán  acceder  e  permanecer  nesta dependencia 

acompañados sempre por un mestre, que se encargará de vixiar o correcto 

uso  dos  equipos  por  parte  dos  alumnos  e  as  páxinas  de  navegación 

empregadas.
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- Se  calquera  mestre observa  o mal funcionamento ou deterioro dalgún dos 

equipos ou a falta dalgún periférico ou elemento,  deberá comunicalo canto 

antes ao Equipo de TICs.

- Os aparellos  e  resto  de  material  deben  ser  tratados  con  coidado e  

delicadeza (non andar a golpes con eles, ter coidado de non tocar os cables, 

non tocar cos dedos no cristal do monitor, etc.) para asegurar unha máxima 

lonxevidade dos equipos. Por todo isto sería desexable que todos tiveran as 

mans ben limpas antes de manexar os trebellos.

- Queda  totalmente  prohibido  que  os  alumnos  instalen  ou  desinstalen 

calquera  tipo  de software,  así  como modificar  a  configuración  dos equipos 

(dirección IP, resolución, etc.). 

- Unha vez rematada  a  clase, o  mestre coidará  de  que o  apagado  dos  

equipos  se  faga  correctamente  por  parte  dos  alumnos  e  que  non  queden 

acendidos.

-  Será usada segundo o horario que se fixe a comezo de cada curso. Cada 

titor ou especialista sitúa as súas sesións nun cadro horario que está exposto 

no taboleiro da sala de mestres. Nos ocos que queden baleiros usarase de 

xeito puntual sempre que o proceso de ensinanza-aprendizaxe o precise.

    4.1.c. Baños.

-  Deben  conservarse   decorosamente   todas  as  instalacións  dos  servizos 

tendo coidado de non botar obxectos que poidan atascar os desaugues, non 

tirar auga no chan, non golpear as portas, etc.

- Os alumnos deberán  usar  os servizos destinados exclusivamente para eles, 

e nunca os reservados para mestres. 

- Quen abra unha billa para lavarse, beber auga, etc. deberá pechala antes de 

marchar e deixar o lavabo limpo. 

- Non se pode  raiar nin pintar ou escribir nas portas nin nas paredes.

- Nos tempos de recreo usaranse os baños do patio agás os alumnos que se 

encontren na biblioteca.
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-  Os  baños  dos  corredores  do  ximnasio  serán  utilizados  nas  clases  de 

Educación Física e Psicomotricidade e durante o comedor.

- Tanto no interior como no exterior do centro os baños  están separados por 

sexo agás en Infantil que os neno@s comparten os servizos. Na última hora 

do día en que os nenos van lavar as mans antes de baixar ao comedor, cada  

clase usa o baño máis próximo ou do seu corredor.

   4.1.d. Ximnasio.

- Terán sempre preferencia as clases de Educación Física a calquera outra. Os 

horarios realizaranse dende a Xefatura de estudos de modo que a poder ser 

non coincidan dous grupos na mesma sesión. 

- Fóra das horas ocupadas, no resto do horario, calquer mestre poderá facer 

un uso responsable do ximnasio se o necesitase para levar a cabo alguna 

actividade.

      4.1.e. Comedor.

-  Ao ser  o   comedor un  servizo voluntario,  entendemos que  os usuarios 

aceptan as  normas de funcionamento propias do comedor:

- Os nenos de Infantil  irán acompañados ata o comedor polo mestre que se 

atope  na  súa  clase  na  hora  anterior  ao  xantar  ou  segundo  acorden  e  se 

organice  o  profesorado  que  se  encontra  nas  distintas  aulas  de  Infantil. 

Entrarán uns minutos antes de que soe o timbre para non encontrarse na porta 

co alumnado de primaria.

- O alumnado de Primaria, cando soe o timbre, formará filas e irán entrando 

segundo as indicacións da encargada de comedor ou profesor colaborador.

- A entrada ao mesmo realizarase en orde e en silencio.

- Os  alumnos ocuparán o lugar na  mesa  que  lles será  asignado, e non 

poderá cambiarse sen permiso.
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-  Está  prohibido  xogar nas mesas;  estarase adecuadamente  sentado  e 

procurarase manter un ton de voz baixo, sen berrar.

- Está terminantemente prohibido xogar coa comida ou cos utensilios.

- Os nenos non accederán ao comedor con xoguetes ou gorras.

- Os alumnos serán puntuais para favorecer a utilización do comedor.

-  En  todo momento  serán respectuosos e obedecerán as  indicacións dos 

monitores e o persoal responsable encargado.

- Os alumnos que utilizan o comedor non poderán saír do recinto escolar, salvo 

con expresa autorización dos seus monitores e responsables. 

  

      4.1.f. O patio.

        Consta de dúas zonas diferenciadas e separadas por  valado para 

alumnos de Infantil e Primaria nos que deberán permanecer durante o tempo 

de lecer. Os días de chuvia, agruparanse por zonas sin dividir as dúas etapas, 

procurando ser respectuosos cos máis pequenos. O resto do horario lectivo o 

patio é para o uso de Educación Física. Só en casos excepcionais, permítese 

o uso para actividades dirixidas, coa aprobación do xefe de estudos.

• Tal como indica a normativa: os alumnos/as de E. Infantil ademais dos 

30 minutos de recreo poderán saír ao patio coa profesora en momentos 

da xornada ata un cómputo máximo de 30 minutos para actividades 

dirixidas.

•  Os alumnos/as de E. Primaria  poderán facer uso do patio en períodos 

de lecer  ou en sustitución do profesor de  E. Física.
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 4.2. Zonas de aulas, zonas comúns e corredores.

- Todos  os  alumnos  deberán  gardar  silencio  así  como  gardar  orde  sen 

empurrar nen correr, ao entrar e saír das aulas, independentemente de onde 

elas estén ubicadas ( para ir a clase de música os alumnos teñen que cruzar o 

patio).

- Cando toque o timbre, na 1ª hora da mañá e despois do recreo os profesores 

que teñan con ese grupo de alumnos, recolleranos na fila do patio e entrarán 

na  aula con eles.

-  Ningún   alumno   poderá   entrar   nas  aulas   sen  permiso  e  sen  ser 

acompañado por un  profesor.

- Non se poderá xogar cos interruptores da luz, enchufes, manillas das portas, 

cerrar e abrir as portas dando golpes, colgarse dos percheiros, etc

- Non  está  permitido  que  un  alumno  abandone  a clase e  se asome ao 

corredor ou as fiestras cando o profesor está ausente.

- Os alumnos non poden salir sen permiso da aula durante as clases.

-  As  visitas  ao  aseo  faranse  se  é  posible  nos  cambios  de  clase,  agás 

emerxencias.  O alumnado  irá   de  un  en  un  ao   baño e  só  cando  sexa  

realmente necesario.

- Polos corredores ou escaleiras andarase ordenadamente, en silencio e sen 

correr para non entorpecer o normal desenvolvemento das clases.

- Cada  grupo de  alumnos  está  obrigado  a  utilizar sempre  as rutas  de 

subida e baixada establecidas.

-  O  profesor/a  debe  facer  os  cambios  de  clase  con  puntualidade para 

evitar, no posible, que os alumnos/as queden sós nas aulas.

- Esixirase que non tiren ao chan papeis, que non coman lambetadas e que 

nos cambios de clase permanezan nos seus postos.

- Os  alumnos/as  permanecerán  nas  aulas  ata  que  veña a recollelos o 

especialista/a para facer o cambio.

- Ningún  alumno/a  pode  ser  castigado a  permanecer  só  no  corredor baixo  

ningún pretexto.
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- O salón de actos será cedido para as reunións do ANPA, outras actividades 

que realicen os pais/nais ( disfraces de entroido, obradoiros Convivencia Cholo 

e Nela....) ou outras institucións que o soliciten.

- A ludoteca fai uso do patio do colexio a partir das 16:00 horas.

 4.3. Gardas de aula e patios (criterios de substitución).

- Para as gardas de patio, formaranse distintos grupos para a vixilancia dos 

recreos  de  acordo  co  Decreto  374/97 e  demais  disposicións  en  vigor:  1 

profesor de E. Infantil  para cada 25 alumno@s e 1 profesor de E. Primaria 

para cada 50 alumn@s. Temos que ter en conta, que en momentos puntuais 

do recreo vai haber alumnado na biblioteca e poñendo as mesas de comedor.

- Estes grupos deberán constituirse na primeira quincena do mes de setembro. 

Será elaborado polo Equipo Directivo, presentado ao claustro de profesores. 

Cada grupo regulará a substitución do membro que falte.

    Serán  tarefas do/a profesor/a de garda as que a continuación se 

detallan:

-  Velar  pola  seguridade  dos  alumnos  e  manter  a  orde  e  disciplina  nas 

distintas zonas nas que está dividido o patio e que cada mestre ten asinado. 

A tal efecto debe estar coa máxima puntualidade no patio para prever que se 

produzcan situacións violentas ou discusións por falta dunha persoa adulta 

que  actue  como  mediadora  do  conflito  e  facendo  cumprir  as  normas 

vixentes:

- Non se debe subir aos muros, vallas, nin porterías.

- No se poden  tirar papeis , restos de froita, envases... ao chan, utilizándose 

para iso as papeleiras.

- Non se poderá xogar nos xardíns nin na zona do horto escolar. 

- Non se pode   xogar   con  paus, pedras ou  calquera outro  obxecto  que 

poida ser perigoso.

-  Se algún obxecto  cae ao exterior  como poden ser  os balóns,  sairá  un 
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mestre a recollelo .

- Os días de chuvia non se pode xogar cos balóns no espazo cuberto. 

- Controlarase a entrada e saída patio/colexio para ir à biblioteca. 

-  Atender  ao  alumnado  que  teña  sufrido  algún  sinistro  ou  accidente, 

comunicándollo  inmediatamente  ao titor  correspondente  e  procedendo de 

acordo co establecido no apartado 3 de réxime de funcionamento. 

- Durante o tempo de lecer, non quedará ningún alumno/a dentro da aula por 

ningún motivo. Exepcionalmente poden quedar sempre que esten vixiados e 

acompañados polo profesor/a, durante un máximo de 15 minutos.

- Para as gardas de aula:

- Todos os mestres permanecerán na sala de mestres nas horas de garda para 

estar localizables e por se xurde algunha necesidade ou imprevisto no centro.

- Cando falte un profesor de  Infantil ou Primaria a súa clase será atendida por 

outro profesor de garda, preferiblemente da mesma etapa,cando o número de 

substitucións sexa similar.

-  Cando falte  un profesor  especialista  o profesor  titor  farase cargo da súa 

titoría, se ten garda.

- No caso de que haxa un profesor de apoio na aula donde falte o titor, farase 

este cargo do grupo e o de garda asumirá o apoio por coñecer mellor o grupo 

e a dinámica da aula.

- O xefe de estudos levará un rexistro acumulativo das substitucións.

-  As  gardas  mensuais  están  no  taboleiro  da  sala  de  profesores  e  as 

acumulativas en xefatura, a disposición de consulta. 

-  Se  o  comportamento  dun  alumno/a  na  aula  non  se  axusta  ás  normas 

establecidas, pódese enviar á garda por un período non superior a 15 minutos, 

acompañado dun parte de incidencia e con traballo da área correspondente. 

Se a  actitude persiste  o titor  ou o especialista  poñeranse en contacto  coa 

familia para ter unha titoría e intentar solucionar a situación; se a actitude non 

cambia,  daráse  conta  ao  Xefe  de  Estudos  para  que  inicie  o  protocolo 
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correspondente.  O incumprimento dalgunha destas normas será considerado 

conduta contraria ás Normas de Convivencia.

- Se o grupo de clase participa nunha actividade e o profesor- especialista non 

ten alumnos, tamén permanecerá na sala de mestres a disposición do centro.

     -   AULA DE REFLEXIÓN 

Entendemos por aula de reflexión non só un espazo físico, senón tamén 

unha  secuencia  de protocolos  para  o  tratamento  da conduta  disruptiva  de 

baixo e medio nivel do alumnado.

A esta aula que está abicada na primeira planta do centro, van aqueles 

alumnos  con  condutas  inadecuadas,  desviados  polos  titores  ou  mestres 

especialistas  para  relaxar  a  súa  conduta.  Partindo  do  principio  de 

confidencialidade e inmediatez.

Protocolo de actuación

Unha  vez  que  o  mestre  reflexa  nun  parte  de  incidencias  a  conducta 

disruptiva o neno baixa en busca do profesorado de garda. Derivamos a un 

alumno a aula  de reflexión  ,cando xurda un conflito,  na  aula  ordinaria   ou 

noutro  espazo  do  centro,  previo  intento  de  resolución  no  lugar  donde  se 

produzo.

Trátase  de  que  reflexione  sobre  o  sucedido,  se  responsabilice  das 

consecuencias que a súa actitude trouxo consigo,durante un tempo máximo 

de 15 minutos.

O profesorado levará  un control  dos  nenos que asisten  a  esta  aula,  o 

motivo e a reiteración se é o caso, para informar ao titor e os pais da conduta 

do alumno para tomar as medidas necesarias.
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 4.4. Entradas e saídas (gardas de transporte).

- A  puntual  asistencia  ás  clases  é  un  medio  eficaz  para  favorecer  o  

rendemento escolar e os hábitos de traballo e responsabilidade nos alumnos. 

É un dereito e un deber. En consecuencia, toda ausencia ou todo atraso deben 

ser convenientemente xustificados e por anticipado, sempre que estea prevista 

a non asistencia,  por medio de:

✔ Xustificación na axenda escolar. 

✔ Notificación médica.

✔ Notificación por escrito de pais/titores.

✔ Notificación verbal por presenza de pais/titores.

✔ Notificación por teléfono de pais/titores.

- Os nenos deben acceder sempre sós ás instalacións, agás o tempo que dure 

o período de adaptación ao comenzo de curso de 4º de E.Infantil , ou en casos 

excepcionais, con permiso expreso.

- Durante o  horario  escolar non  se  poderá  abandonar o recinto escolar sen 

previo  permiso.  Para  que  o  alumno  poda  saír  do  centro  o  pai/mai  ou 

representante  legal  cubrirá  e  asignará  no  libro  de  saídas  que  está  en 

conserxería.  O mesmo ocorrerá cando non se queden ao comedor,  que se 

anotara no cadro mensual da aula e na libreta de saídas  que está na sala de 

mestres. Ao final  de mes o titor/a baixará á Dirección o cadro resume das 

faltas mensuais de comedor.

-   As   familias   evitarán   que  se  produzan  ausencias  por  motivos  leves 

(vacacións familiares, pontes non oficiais, semana da neve, etc.).

-   As  ausencias de clase así  como  a  puntualidade (5 minutos de marxe).

 Serán  controladas  por  cada  profesor  e  comunicadas  ao  titor/a.  E 

notificadas a familia para que corrixa a actitude.

 Os  alumnos/as  de  E.Infantil  sairán  5  minutos  antes,  para  evitar 

atropellos.
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 Se algún pai/nai de forma sistemática se retrasa na hora de entrada e 

saída, advertiráselle por escrito da súa obriga de facelo correctamente. Os 

mestres  de  garda   de  transporte,  comunicaranllo  ao  Profesor-Titor  do 

alumno/a, para que proceda. De non correxir a súa actitude continuarase 

co protocolo de absentismo.

 Nas  entradas  e  saídas  o  alumnado  transportado  será custodiado 

polo profesorado de garda en turnos de vixiancia e zonas determinadas, 

desde a chegada do transporte ao inicio da actividade lectiva  (15 minutos 

antes) e desde o remate da xornada escolar, en dous momentos:

 desde a saída lectiva, coidando ao alumnado ata que as familias 

os recollen (alumnado que vai xantar a súa casa)

 desde as 15:15 horas que se recollen aos alumnos de infantil e se 

distribuen en transporte, ludoteca ou saída con acompañamento e a 

organización  e  supervisión  do  alumnado  transportado  que  fai  filas, 

saída de transporte e vixiancia do alumnado que permanece no centro 

ata ás 16:00 horas. A partir deste momento faranse cargo destes nenos 

os  mestres  do  rotatorio  que  permanecerán  no  centro  ata  as  18:00 

horas.

 Os pais que levan ou esperan polos alumnos non transportados, non 

entrarán no colexio, agás cando chove que entrarán a tapar e  recoller ao 

alumnado,   permanecendo nos accesos ao mesmo sen obstaculizar  as 

entradas e as saídas dos alumnos e os seus profesores.

    4.5. Uso das instalacións fóra do horario lectivo.

• O noso horario é de 09:15 a 14:15 h. A partir das 14:15 da comezo o 

horario de comedor. As partir das 15:30 comezan a saír os autobuses  e 

as 16:00 e ata as 18:00 horas comezan as actividades extraescolares 

programadas polo centro como: informática,  biblioteca…
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• Para a utilización das instalación do centro por parte de persoas alleas 

a  comunidades escolar  presentarase a solicitude ante  a  dirección do 

centro que seguirá os pasos precisos sempre que non altere o normal 

funcionamento do centro.

• As  instalacións  do  centro  poranse  sempre  a  disposición  da 

Administración para a formación do profesorado.

•  O salón de actos é utilizado  pola  ANPA para as súas reunións.

•   A ludoteca fai uso do patio do colexio a partir das 16:horas.

•  Mentres se utilicen as dependencias e instalación do colexio fóra do 

horario lectivo o alumnado só terá a aquela/as dependencias nas que se 

este desenvolvendo a actividade/s na que participa,: aula de informática, 

aseos , biblioteca... Non está permitido utilizar o material das aulas nin 

dos/as  alumnos/as  escolarizados  nelas  con  excepción  do  programa 

PROA.

• O profesorado de garda nos rotatorios representa ao centro e velará 

polo cumprimento destas normas; de producirse algunha incidencia os 

monitores deberán comunicarlla a este profesorado e éste á dirección.

     5. Normas de convivencia.

Preámbulo:
Co obxectivo de fixar as NORMAS DE CONVIVENCIA do noso centro e 

adaptalas  á  actual  lexislación  foi  actualizado  o  presente  Regulamento  de 

aplicación  no  recinto  escolar  e  nas  actividades  desenvolvidas  fóra  del 

(excursións,  visitas,  competicións,  etc.).  Todas  as  normas  aquí  recollidas 

buscan  propiciar  o  clima  de  responsabilidade,  de  traballo  e  esforzo  que 

permita  que  todos  os  alumnos  obteñan  o  máximo  aproveitamento  no  seu 

proceso de formación e adquiran os hábitos e actitudes que se espera que 

desenvolvan nas súas respectivas etapas educativas de acordo á súa idade e 

madurez  persoal.  Todos  os  membros  da  comunidade  escolar  quedamos 

comprometidos a cumprir e facer cumprir as presentes normas.

  
60



CEIP Manuel Respino. A Rúa- NOF

Normas xerais:

Art.1º.  Un principio fundamental  que rexe a vida do centro é que todos os 

membros  da  comunidade  escolar  debémonos  o  respecto  mutuo  e  a 

colaboración  necesaria  co  fin  de  conseguir  o  marco  de  convivencia  e 

autorresponsabilidade  que  nos  permita  os  mellores  resultados  do  proceso 

educativo,  sendo un dos seus fins primordiais a  formación no respecto,  os 

dereitos e liberdades fundamentais e o exercicio da tolerancia e da liberdade 

dentro dos principios democráticos.

Art.2º. As portas abriranse 15 minutos antes do comezo das actividades coa 

chegada  do  transporte  escolar.  Desde  entón  estarán  custodiados  por 

profesores de garda. Cada profesor recollerá á súa fila e subirá con eles á aula  

para iniciar a xornada.

Art.3º. Os alumnos deberán permanecer dentro do recinto escolar no horario 

lectivo que lles corresponda. Soamente poderán abandonalo para a realización 

de  actividades  lectivas  ou  complementarias,  e  sempre,  na  compañía  do 

profesorado ou monitores que asignen para ese efecto.

Art.4º. Durante as horas de clase non se pode permanecer nos corredores e 

durante os recreos non se pode permanecer nas aulas nin nos corredores.

Art.5º. No caso de falta de asistencia dun profesor os alumnos deben esperar 

polo profesor de garda na aula.

Art.6º. Todos os membros da Comunidade Educativa están obrigados a velar 

pola  adecuada  utilización  e  conservación  do  material,  equipamientos  e 

dependencias do centro.

Art.7º  .A  prohibición  de  fumar  afecta  a  todos  os  espazos,  interiores  e 

exteriores, do centro.

NORMAS ESPECÍFICAS DO ALUMNADO:

Art.8º.  Recoñécense  ao  alumnado  os  seguintes  dereitos  básicos  de 

convivencia  escolar,  sen  prexuízo  dos  establecidos  nas  leis  orgánicas  de 

educación:
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a)  A recibir  unha  formación  integral  e  coeducativa  que  contribúa  ao  pleno 

desenvolvemento  da  súa  personalidade  nun  ambiente  educativo  de 

convivencia, liberdade e respecto mutuo.

b) A que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal.

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

contra as situacións de acoso escolar.

Art.9º. Son deberes básicos de convivencia do alumnado:

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

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

compañeiros ou compañeiras á educación.

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

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa 

do centro.

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

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

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.

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

docente.

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

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

convivencia dos seus respectivos centros docentes.

g)  Seguir  as  directrices  do  profesorado  respecto  de  a  súa  educación  e 

aprendizaxe.

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

k) Non abandonar o recinto escolar sen autorización.  Os pais/nais, titor/a ou 

persoa  responsable  deberán  autorizar  a  súa  saída  e,  en  todo  caso,  vir  a 

recollelos persoalmente ao centro, e asinar no libro de saída. 
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DAS FALTAS E DAS SANCIÓNS

Art.10º Incumplimiento das normas de convivencia.

a) Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas 

de convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante 

o  desenvolvemento  de  actividades  complementarias  e  extraescolares,  así 

como durante a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar.

b) Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado 

que,  aínda que,  realizadas fóra  do recinto  escolar,  estivesen motivadas ou 

directamente  relacionadas  coa  vida  escolar,  e  afectasen  aos  seus 

compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa 

e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar con arranxo ao 

establecido polo  artigo 28 da Lei  4/2011,  de 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa.

c)  As  posibles  condutas  contrarias  ás  normas  de  convivencia  realizadas 

mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 

conexión  coa  actividade  escolar  considéranse  incluídas  no  ámbito  de 

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

comunidade educativa.

Art.11º .Responsabilidade e reparación de danos.

a) O alumnado está obrigado a reparar os danos que causase, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e 

materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, 

e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do 

custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o 

subtraído ou, si non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou 

as  titoras  ou  titores  serán  responsables  civís  nos  términos  previstos  pola 

lexislación vixente.

b) Cando se incurrise en condutas tipificadas como agresión física ou moral, 

haberá  de  repararse  o  dano  moral  causado  mediante  a  presentación  de 
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escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou 

en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, 

no seu caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

c) O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos neste 

artigo  é  compatible  coas  correccións  disciplinarias  que,  no  seu  caso, 

correspondan.

Art.12º .Clases de condutas contrarias á convivencia.

a) As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en 

condutas  gravemente  perxudiciais  para  a  convivencia  e  condutas  leves 

contrarias á convivencia, de acordo co establecido nesta sección.

b) Cando calquera membro da comunidade educativa entendese que os feitos 

poden ser constitutivos de delito ou falta, haberá de comunicalo á dirección do 

centro educativo para a súa emisión á Administración educativa e ao Ministerio 

Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas.

Art.13º .Condutas gravemente perxudiciais para a convivencia.

Considéranse  condutas  gravemente  perxudiciais  para  a  convivencia  nos 

centros docentes:

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

ameazas as coacciones contra os demais membros da comunidade educativa.

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

por  razón  de  nacemento,  raza,  sexo,  orientación  sexual,  capacidade 

económica,  nivel  social,  conviccións  políticas,  morais  ou  relixiosas, 

discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición 

ou circunstancia persoal ou social.

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

ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina 

grave.

d)  A grabación,  manipulación  e  difusión  por  calquera  medio  de imaxes ou 

informacións que atenten contra o dereito ao honor, a dignidade da persoa, a 

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

e) As actuacións que constitúan acoso escolar con arranxo ao establecido polo 

artigo  28 da Lei  4/2011,  de 30 de xuño,  de convivencia e participación da 

comunidade educativa.

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

alteración ou sustracción de documentos académicos.

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

ás  instalacións  e  materiais  do  centro  docente,  incluídos  os  equipos 

informáticos  e  o  software,  ou  aos  bens  doutros  membros  da  comunidade 

educativa ou de terceiros, así como o seu sustracción.

h)  Os  actos  inxustificados  que  perturben  gravemente  o  normal 

desenvolvemento  das  actividades  do  centro,  incluídas  as  de  carácter 

complementario e extraescolar.

i) As actuacións gravemente perxudiciais para a saúde e integridade persoal 

dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación ás mesmas.

k) Portar calquera obxecto, sustancia ou produto gravemente perigoso para a 

saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 

En todo caso,  considerarase indisciplina  grave a resistencia  ou  negativa  a 

entregar os obxectos a que se refire o apartado terceiro do artigo 11 da Lei 

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

educativa, cando se lle require a iso polo profesorado.

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

convivencia.

l) O incumplimiento das sancións impostas.

Art.14º .Condutas leves contrarias á convivencia.

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa no apartado a), os 

actos de discriminación do apartado b), os actos de indisciplina do apartado c), 

os  danos  do  apartado  g),  os  actos  inxustificados  do  apartado  h)  e  as 

actuacións perxudiciais  descritas  no  apartado i)  do  artigo  anterior  que non 

alcancen a gravidade requirida en devandito precepto.
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b)  Portar  calquera  obxecto,  sustancia  ou  produto  expresamente  prohibido 

polas normas do centro  por ser perigoso para a saúde ou integridade persoal 

do  alumnado  ou  dos  demais  membros  da  comunidade  educativa  ou  que 

perturbe  o  normal  desenvolvemento  das  actividades  docentes, 

complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente 

perxudicial para a convivencia de acordo co apartado j) do artigo anterior. 

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

nos termos establecidos polas normas de convivencia do centro docente.

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

participar activamente no desenvolvemento das clases.

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

convivencia do centro docente.

f) Ata un número de catro faltas inxustificadas de asistencia, cometidas durante 

dúas semanas. 

g) Permanecer nas aulas durante o recreo sen vixiancia.

h) Abandonar o recinto escolar sen autorización. 

Art.15º .Prescripción das condutas contrarias á convivencia.

a)  As  condutas  gravemente  perxudiciais  para  a  convivencia  nos  centros 

docentes  tipificadas  nesta  sección  prescriben  aos  catro  meses  da  súa 

comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.

b) O prazo de prescripción comezará a contarse desde o día en que a conduta 

se leve a cabo, salvo cando se tratase dunha conduta continuada, nese caso o 

prazo de prescripción  non empezará  a  computarse  mentres  a  mesma non 

cesase.

c)  En  caso  das  condutas  gravemente  perxudiciais  para  a  convivencia, 

interromperá a prescripción a iniciación, con coñecemento do interesado ou 

interesada, do procedemento para a corrección da conduta, renovándose o 

cómputo do prazo de prescripción en caso de producirse a caducidade do 

procedemento.
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Art. 16º .Principios xerais das medidas correctoras.

a)  As  correcciones  que  se  apliquen  polo  incumplimiento  das  normas  de 

convivencia terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto 

dos dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no 

centro docente.

b)  En  todo  caso,  na  corrección  das  condutas  contrarias  á  convivencia 

aplicaranse os seguintes principios:

1.  Ningún  alumno  ou  alumna  poderá  ser  privado  do  exercicio  do  seu 

dereito á educación, nin, en caso da educación obrigatoria, do seu dereito  

á  escolaridade.  A estes  efectos,  non  se  entenderá  como  privación  do 

dereito á educación a imposición das correcciones previstas nesta sección 

que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro.

2. Non poderán impoñerse correcciones contrarias á integridade física e 

dignidade persoal do alumnado.

3. A imposición  das  correcciones  previstas  nesta  sección  respectará  a 

proporcionalidade  coa  conduta  do  alumnado  e  haberá  de  contribuír  á 

mellora do seu proceso educativo.

4. Terase en conta a idade do alumnado e demais circunstancias persoais, 

familiares e sociais.  A estes efectos, poderase solicitar os informes que se 

estimen necesarios sobre as mencionada circunstancias e recomendar, no 

seu caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 

competentes a adopción das medidas necesarias.

Art.17º.  Poderán  corrixirse,  de  acordo  ao  disposto  neste  regulamento,  as 

condutas  contrarias  ás  normas  de  convivencia  do  centro  realizadas  polos 

alumnos  no  recinto  escolar  ou  durante  a  realización  de  actividades 

complementarias e extraescolares. Tamén poderán corrixirse as condutas do 

alumno que, sendo levadas a cabo fóra do recinto escolar, estean motivadas 

ou  directamente  relacionadas  coa  vida  escolar  e  afecten  aos  seus 

compañeiros ou a outros membros da comunidade educativa.
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Art.18º .Procedementos conciliados de resolución dos conflitos ( A mediación).

a)  Regulamentariamente determinarase un procedemento  conciliado para  a 

resolución dos conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos 

seus representantes legais terá carácter voluntario, a solicitude do alumnado 

ou dos seus representantes legais, esixirá o compromiso de cumprimento das 

accións reparadoras.

b) A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario 

de corrección da conduta, que se renovará no caso de que a conciliación fose 

infrutuosa. O cumprimento das acción reparadoras dará lugar á finalización do 

procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia.

c) No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha 

persoa instrutora e dunha persoa mediadora.

d)  O procedemento  formalizado  será  o  que se  determine polo  centro,  coa 

aprobación do consello escolar, e que figurará no NOF.

Art.19º.Medidas  correctoras  das  condutas  gravemente  perxudiciais  para  a 

convivencia.

As  condutas  gravemente  perxudiciais  para  a  convivencia  do  centro 

docente poden ser corrixidas coas seguintes medidas:

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

mellora e desenvolvemento das actividades do centro.

b)  Suspensión  do  dereito  a  participar  nas  actividades  extraescolares  ou 

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

c) Cambio de grupo.

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

de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que durase a 

suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

e)  Suspensión  do  dereito  de  asistencia  ou  participación  nas  actividades 

extraescolares ou complementarias fora da aula e de maneria puntual mentres 

dure dita actividades ( viaxes, saidas culturais, excursións,…)
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f) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un periodo de 

entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que durase a suspensión, 

o alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen para 

evitar a interrupción no proceso formativo.

g) Cambio de centro.

Art.20º .Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia.

As  condutas  leves  contrarias  á  convivencia  poden  ser  corrixidas  coas 

seguintes medidas:

a) Amonestación privada ou por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a Xefatura de Estudos.

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.

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

desenvolvemento das actividades do centro.

e)  Suspensión  do  dereito  a  participar  nas  actividades  extraescolares  ou 

complementarias do centro por un periodo de ata dúas semanas.

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

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un periodo 

de  ata  tres  días  lectivos.  Durante  o  tempo  que  durase  a  suspensión,  o 

alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen para 

evitar a interrupción no proceso formativo.

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un periodo de 

ata tres días lectivos. Durante o tempo que durase a suspensión, o alumnado 

haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo.

Art.21º. Co fin de garantir o cumplimento das normas de convivencia expostas 

neste  plan,  aqueles  alumnos  que  teñan  algunha  sanción  disciplinaria  con 

anterioridade a realización de actividades extraescolares ou complementarias 

levadas a cabo fóra do recinto escolar,  poden perder o dereito a participar  

nelas se así o decide a dirección do centro.
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Art.22º .Graduación das medidas correctoras.

Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse 

en consideración especialmente os seguintes criterios:

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, no seu 

caso,  o  cumprimento  igualmente  espontáneo  da  obrigación  de  reparar  os 

danos producidos nos términos previstos polo artigo 13 da Lei 4/2011, de 30 

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.

c)  A difusión  por  calquera  medio,  incluídos  os  electrónicos,  telemáticos  ou 

tecnolóxicos, da conduta, as súas imaxes ou a ofensa.

d) A natureza dos prexuízos causados.

Art.23º .Prescripción das medidas correctoras.

As  medidas  correctoras  das  condutas  gravemente  perxudiciais  para  a 

convivencia no centro docente previstas nesta sección prescriben ao ano da 

firmeza  en  vía  administrativa  da  resolución  que  as  impón.  As  medidas 

correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro 

meses da súa imposición.

Art.24º. Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas 

gravemente perxudiciais para a convivencia.

a)  As  medidas  correctoras  de  condutas  gravemente  perxudiciais  para  a 

convivencia  só  poden  impoñerse  previa  tramitación  do  procedemento 

disciplinario regulado neste artigo.

b)  Corresponde  acordar  a  incoación  do  procedemento  á  persoa  titular  da 

Dirección  do  centro  docente,  por  propia  iniciativa,  a  petición  motivada  do 

profesorado ou da titora ou titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe 

a Xefatura de Estudos, ou previa denuncia doutros membros da comunidade 

educativa.

c) A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da 

alumna ou alumno,con indicación da conduta que o motiva, as correcciones 

que puidesen corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará 
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como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.

d) No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do 

procedemento,  a  persoa  titular  da  Dirección  do  centro  pode  adoptar 

motivadamente, a iniciativa propia ou a instancia do instrutor, como medidas 

provisionais  o  cambio  temporal  de  grupo  da  alumna  ou  alumno  ou  a 

suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou 

actividades, por un periodo non superior a cinco días lectivos. A adopción de 

medidas provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou 

alumno, 

e)  Finalizada  a  instrución  do  procedemento,  a  persoa  instrutora  formulará 

proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, si é menor de 

idade, á nai ou pai ou á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en 

horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da cal levantarase 

acta. En caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase 

por realizado para todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 

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

comunidade educativa.

f)  Cumprimentado  o  trámite  de  audiencia,  a  persoa  titular  da  dirección  do 

centro dictará  resolución motivada que se pronunciará  sobre a conduta  da 

alumna ou alumno e impoñerá, no seu caso, a correspondente corrección, así 

como a obrigación de reparar os danos producidos nos termos previstos polo 

artigo 13 da Lei  4/2011,  de 30 de xuño,  de convivencia e participación da 

comunidade educativa e exposto no presente NOF.

g)  A resolución notificarase á nai  ou  pai  ou  á titora ou titor  da alumna ou 

alumno,  nun  prazo  máximo  de  doce  días  lectivos  desde  que  se  tivo 

coñecemento  dos  feitos  que  deron  lugar  á  incoación  do  procedemento, 

comunicándose á inspección educativa.

h)  A  resolución  da  persoa  titular  da  Dirección  do  centro  pon  fin  á  vía 

administrativa e será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa 

titular da Dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no 

prazo de dez días lectivos nos termos previstos no apartado f) do artigo 127 da 

Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.

  
71



CEIP Manuel Respino. A Rúa- NOF

Art.25º. Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas 

leves contrarias á convivencia.

1.  A  imposición  das  medidas  correctoras  de  condutas  leves  contrarias  á 

convivencia levarase a cabo por:

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que 

ocupe  a  Xefatura  de  Estudo,  en  caso  das  medidas  contempladas  nos 

apartados a), b) e c) do artigo 22 da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia 

e participación da comunidade educativa, e exposto nos apartados a), b) e c) 

do art. 20 do presente NOF.

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que 

ocupe  a  Xefatura  de  Estudos,  en  caso  das  medidas  contempladas  nos 

apartados  a),  b),  c)  e  d)  do  artigo  22  da  Lei  4/2011,  de  30  de  xuño,  de 

convivencia e participación da comunidade educativa, e exposto nos apartados 

a), b), c) e d) do art.  20 do presente NOF.

c) A persoa que ocupe a Xefatura de Estudos, ou a persoa titular da Dirección 

do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora 

ou titor, en caso das medidas contempladas nos apartados a), c), d), e) e f) do 

artigo 22 da Lei  4/2011,  de 30 de xuño,  de convivencia e participación da 

comunidade educativa, e exposto nos apartados a), b) c), d) e f) do presente 

NOF.

d) A persoa titular da Dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa 

profesora ou profesor ou titora ou titor, en caso das medidas contempladas nos 

apartados g) e h) do artigo 22 da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e  

participación da comunidade educativa, e exposto nos apartados g) e h) do 

articulo  20  do  presente  NOF.  A  imposición  destas  medidas  correctoras 

comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno antes de 

que  as  mesmas se  fágan  efectivas,  así  como á  Comisión  da  Convivencia 

Escolar do centro.
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2. As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire este 

artigo poñen fin á vía administrativa e son inmediatamente executivas.

Art.26º .Responsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores.

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do 

alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta 

sección  son  obligatorias  para  os  mesmos,  sendo  comunicada  a  súa 

desatención reiterada e inxustificada ás autoridades competentes aos efectos 

da súa posible consideración como incumplimiento dos deberes inherentes á 

patria potestade ou a tutéla.

DO PROFESORADO

Art.27º .Condiciónde autoridade pública do profesorado.

a)  No  exercicio  das  funcións  directivas  e  organizativas,  docentes  e  de 

corrección  disciplinaria,  o  profesorado  ostenta  a  condición  de  autoridade 

pública e goza da protección  recoñecida a tal  condición  polo ordenamento 

xurídico.

b) No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados 

polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos 

requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, 

sen prexuízo das probas que na súa defensa puidese sinalar ou aportar o 

alumnado ou os seus representantes legais cando fose menor de idade.

c) O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto 

escolar  e  tamén  durante  a  realización  de  actividades  complementarias  e 

extraescolares,  a  entrega  de  calquera  obxecto,  sustancia  ou  producto  que 

porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro,  resulte 

perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros 

da comunidade educativa

ou  poida  perturbar  o  normal  desenvolvemento  das  actividades  docentes, 

complementarias ou extraescolares.
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O requerimiento previsto neste apartado obriga á alumna ou alumno requirido 

á  inmediata  entrega do obxecto,  que será  depositado polo  profesorado na 

Dirección do centro coas debidas garantías, quedando a disposición da nai ou 

pai ou da titora ou titor, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 

complementaria  ou  extraescolar,  todo  iso  sen  prexuízo  das  correcciones 

disciplinarias que puidesen corresponder.

Art.28º.  Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da 

convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos:
a) A ser  respectado,  recibir  un trato axeitado e ser  valorado polo resto da 

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

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no 

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

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado.

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

ambiente  de  convivencia  durante  as  clases  e  as  actividades  e  servizos 

complementarios e extraescolares.

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa.

g)  A  acceder  á  formación  necesaria  na  atención  á  diversidade  e  na 

conflictividade 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.

Art.29º .Son deberes do profesorado:

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

identidade,  integridade  e  dignidade  persoais  de  todos  os  membros  da 

comunidade educativa.

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

ambiente  de  convivencia  durante  as  clases  e  as  actividades  e  servizos 
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complementarios  e  extraescolares,  corrixindo,  cando  lle  corresponda  a 

competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, en caso 

contrario,  poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

centro.

c)  Colaborar  activamente  na  prevención,  detección  e  erradicación  das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular,  das situacións de acoso 

escolar.

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

aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas,  cumprindo  as  obrigacións  de  disponibilidade  dentro  do  horario 

establecido no centro para a atención aos mesmos que lle impoña a normativa 

de aplicación.

e)  Informar  aos  responsables  do  centro  docente  das  alteracións  da 

convivencia, gardando reserva e discreción profesional sobre a información e 

circunstancias persoais e familiares do alumnado.

f)  Asistir  puntualmente as súas actividades lectivas e non lectivas. As súas 

ausencias,  polas  súas  repercusións  estrictamente  académicas,  serán 

comunicadas ao Xefe de estudos que tomará medidas organizativas para os 

alumnos afectados.

g) Cumprir e facer cumprir o presente NOF.

Art.30º.  O  profesor  de  garda  está  obrigado  a  atender  aos  alumnos  que 

estivesen sen profesor  e  a velar  pola orde e bo funcionamento do centro, 

substituindo segundo as indicacións do Xefe de estudos. Os que non teñan 

fixadas substitucións permanecerán durante o período de garda na sala de 

profesores,a disposición do centro e localizados por si xurdiran incidencias. 

Art.31º.  Cada  grupo  de  alumnos  contará  cun  profesor  titor  coas  función 

básicas de:

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades 

de orientación.

b)  Proporcionar  ao  alumnado  e  aos  seus  pais  ou  representantes  legais, 

  
75



CEIP Manuel Respino. A Rúa- NOF

información sobre todo o referente ao calendario escolar, horarios, horas de 

titoría,  actividades  extraescolares  e  complementarias  previstas,  programas 

escolares  e  criterios  de  avaliación  do  grupo,  así  como  do  rendemento 

académico.

c) Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna.

d)  Coñecer  os  aspectos  da  situación  familiar  e  escolar  que  repercuten  no 

rendemento académico de cada alumno e alumna.

e) Efectuar un seguimiento global dos procesos de ensino-aprendizaxe

do alumnado para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto 

de  buscar  as  respostas  educativas  adecuadas  e  solicitar  os  oportunos 

asesoramientos e apoios.

f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos e alumnas 

do seu curso.

g) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación 

nas actividades do centro.

h)  Orientar  ao  alumnado  dun  xeito  directo  e  inmediato  no  seu  proceso 

formativo.

i) Informar ao equipo de profesores do grupo das características dos alumnos 

e  alumnas,  especialmente  naqueles  casos  que  presenten  problemas 

específicos.

j) Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos e alumnas.

k) Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu curso.

l)  Colaborar  co  departamento  de  orientación  nos  termos  que  estableza  a 

Xefatura de Estudos e con aquel e os demais titores no marco dos proxectos 

educativo e curricular do centro.

m) Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, ante o resto 

do profesorado, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten.

n) Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos 

alumnos e alumnas.

o) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros 

do equipo docente.
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p) Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo.

q Controlar as faltas de asistencia e puntualidade do alumnado, e informar ao 

Xefe de Estudos e aos seus pais ou representantes legais.

r) Aceptar a xustificación de faltas cando non se trate de certificados médicos 

ou documentos oficiais.

s) Implicar ás familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación 

dos seus fillos.

Art.32º.  O titor  será  o responsable  de controlar  e  comunicar  as  faltas dos 

alumnos,  seguindo  o  protocolo  de  Absentismo  Escolar,  e  ten  a  obriga  de 

rexistralas na aplicación informática XADE. Os pais poderán comprobalas no 

Boletín de notas do alumno.

Art.33º. Os pais poderán comunicar a ausencia do seu fillo/a con antelación a 

través da axenda escolar. E tamén poderán xustificala polo mesmo medio.

DA BIBLIOTECA

Art.34º. A Biblioteca do centro estará a disposición do alumnado nos recreos e 

suxeita ás normas de uso deste espazo.

Art.35º.O alumnado poderá retirar libros da biblioteca, tras a apertura da ficha

correspondente, tendo que reintegrarlos á biblioteca nun prazo máximo fixado 

polo/a responsable da biblioteca ao principio de curso.

 DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.

Art.36º. Terán carácter de COMPLEMENTARIAS aquelas actividades que se 

realizan  co  alumnado  en  horario  lectivo  e  que,  formando  parte  da 

programación,  teñen  carácter  diferenciado  polo  momento,  espazos  ou 

recursos que utilizan.

Art.37º.  Teñen  carácter  de  EXTRAESCOLARES  aquelas  actividades  que, 
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sendo organizadas polo  centro,  entidades sen ánimo de lucro,  asociacións 

culturais,  etc.  Realízanse fóra do horario lectivo.  En ningún caso o contido 

destas actividades pode ser igual ou similar ao dun ensino oficial do currículo.

Art.38º.  A  participación  do  alumnado  nas  actividades  complementarias  e 

extraescolares é voluntaria e requirirá autorización previa por escrito dos pais 

ou representantes legais sempre que se desenvolvan fóra do centro. No caso 

de que esta non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis convinte 

para atender aos alumnos que non participen nelas. No caso de contar coa 

autorización, a asistencia á actividade será obrigatoria para o alumno.

Art.39º. Poderán ser excluidos da participación en actividades extraescolares 

e complementarias aqueles alumnos que incurrisen nunha sanción disciplinaria 

con antelación a dita actividade. Art. 21 do NOF.

Art.40  º.Durante  a súa celebración rexerán as normas contidas no presente 

Regulamento.

Art.41º.  As  actividades complementarias  e extraescolares  organizadas polo 

centro estarán sempre a cargo dun ou máis profesores conforme á lexislación 

vixente  e  as  directrices  da  inspección  educativa  e  da  dirección  do  centro 

(NOF).

 DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Art.42º.  Ao persoal  de  administración  e  de servizos  dos centros  docentes, 

dentro  do  marco  legal  establecido  e  no  ámbito  da  convivencia  escolar, 

recoñécenselle os seguintes dereitos :
a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

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

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente axeitado no que se preserve 

en todo caso o seu integridade física e moral.

c)  A participar,  no  exercicio  das  súas  funcións,  na  mellora  da  convivencia 

escolar.

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
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Administración educativa, nos términos previstos no título IV da lei 4/2011, de 

30 de xuño, da convivencia e participación da comunidade educativa.

Art.43º .Son deberes do persoal de administración e de servizos:

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

respecten  as  normas  de  convivencia  escolar  e  a  identidade,  integridade  e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

b)  Colaborar  activamente  na  prevención,  detección  e  erradicación  das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular,  das situacións de acoso 

escolar.

c)  Informar  aos  responsables  do  centro  docente  e,  no  seu  caso,  á 

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

discreción  profesional  sobre  a  información  e  circunstancias  persoais  e 

familiares do alumnado.

d) Gardar discreción e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas 

co ámbito educativo das que tivese coñecemento.

e)  O  persoal  administrativo  atenderá  a  alumnos,  pais  e  profesores  nas 

cuestión administrativas, informará sobre matriculación, bolsas, certificacións e 

outros asuntos da súa competencia. Tamén cumprirán as ordes que reciban da 

Dirección en relación co funcionamento administrativo do centro.

 DOS PAIS

Art.44º. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos 

seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos 
de  convivencia  e  participación,  sen  prexuízo  dos  establecidos  nas  leis 

orgánicas de educación:

a)  A ser  respectados e recibir  un trato  axeitado polo  resto  da comunidade 

educativa.

b)  A  estar  informados  sobre  o  progreso  da  aprendizaxe  e  integración 

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

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

centros docentes.
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c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia no 

centro docente.

d)  A ser  oídos,  nos termos previstos pola presente lei,  nos procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias 

á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

e)  A  participar  no  proceso  educativo  a  través  de  consultas  e  outros 

procedementos  de  participación  directa  que  estableza  a  Administración 

educativa.

Art.45º. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos 

ou fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes :
a)  Coñecer,  participar  e  apoiar  a  evolución  do  seu  proceso  educativo,  en 

colaboración co profesorado e co centro docente.

b) Coñecer as normas establecidas polo centro docente, respectalas e facelas 

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

ou  orientacións  educativas  do  profesorado  no  exercicio  das  súas 

competencias.

c)  Fomentar  o  respecto  polos  restantes  compoñentes  da  comunidade 

educativa.

d)  Colaborar  co  centro  docente  na  prevención  e  corrección  das  condutas 

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

pupilas.

DO RÉXIME DE CONVOCATORIAS DOS ORGANOS COLEXIADOS

Art. 46º. O quórum para a válida constitución dos órganos colexiados requirirá 

a  presenza do Presidente e Secretario e da metade polo menos dos seus 

membros.  Si  non  existe  quórum,  o  órgano  constituirase  en  segunda 

convocatoria no seguinte día lectivo no mesmo lugar e hora. Neste caso será 

suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros e en todo caso un 

número non inferior a tres.

Art.47º. Os órganos colexiados reúnense unha vez por trimestre e sempre que 

os convoque o seu presidente ou o solicite un terzo dos seus membros.
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DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Art.48º .Estará constituído por:

a) Un titor ou titora por cada nivel do centro procurando que existan profesores 

dos ámbitos lingüísticosocial e científicotecnolóxico, e do maior número posible 

de áreas e materias.

b) Os profesores de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe.

c) O xefe de departamento.

Art.49º.  As súas funcións son:

a) Valorar as necesidades educativas do alumnado, do seu contorno e deseñar 

como desenvolver e evaluar programas de intervención.

b)  Elaborar,  segundo  as  directrices  establecidas  pola  Comisión  de 

Coordinación Pedagóxica, as propostas do plan de orientación académica e 

profesional, e do plan de acción titorial, incidindo no desenvolvemento persoal, 

social  e cognitivo do alumnado, así como ofrecerlle ao profesorado soporte 

técnico para o desenvolvemento destes plans.

c) Participar na elaboración, seguimiento e avaliación dos PE e PC, incidindo 

nos  criterios  de  carácter  organizativo  e  pedagóxico  para  a  atención  do 

alumnado con necesidades educativas especiais e nos principios de avaliación 

formativa e, cando faga falta, na adecuación dos criterios de promoción.

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

habilidades básicas de vida e afrontar os momentos escolares máis decisivos 

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

a elección de optativas ou itinerarios formativos, a transición á vida profesional 

e a resolución de conflitos de relación interpersoal.

e)  Promover  a  cooperación  entre  o  centro  e  as  familias,  implicándoas  no 

proceso educativo dos seus fillos e fillas

Art.50º. Para estas tarefas poderá realizar tests e ocupar aquelas horas que 

precise  sempre  conforme  ás  necesidades  académicas  xerais  e  previa 

autorización dos profesores afectados.
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NORMAS FINAIS

Art.51º .Queda derogado o anterior Regulamento de Réxime Interno.

Art.52º.  Estas Normas de Organización e Funcionamento entran en vigor o 

mesmo día da súa aprobación polo Consello Escolar.

Art.53º. Recórdase que o descoñecemento das presentes normas non exime 

do seu cumprimento.

Art.54º. Este NOF estará exposto para coñecemento de todos os membros da

comunidade educativa aos que se lles facilitarán exemplares do mesmo.
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